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Skolens visjon
Vi følger PALS:
OMSORG –ANSVAR –RESPEKT

4

Konklusjon
Sammendrag av dine vurderinger og konklusjoner i rapporten

Store klasser gjør at det er vanskelig å få gitt alle elevene den tilpassede opplæringen
de har krav på. Stadig flere elever krever også stadig mer individuell opplæring, og dette
byr på utfordringer. Dette krever store ressurser.
Vi har lærere som er godt faglig kvalifisert, og det gir utslag på elevenes resultater. Det
ser vi blant annet på grunnskolepoengene som ligger over snittet både i Akershus og
nasjonalt. Vi har en lærerstab med høy utdanning, og deter lett å rekruttere lærere med
høy utdanning.
PALS-arbeidet på Nordbytun gir et positivt utslag på skolemiljøet. Vi har elever som
trives og som har en god adferd. Det rapporteres om lite mobbing, og det vi oppdager
tar vi tak i umiddelbart.
Medarbeiderundersøkelsen og medarbeidersamtalene viser at det er høy trivsel blant
personalet, og mellom lærerne og elevene. Lærerne samarbeider godt med fagene både
innad på trinnet og på tvers av trinnene.
Vi har også svært fine lokaler, både til elevene og til de som jobber på Nordbytun. Dette
er med på å skape trivsel.

De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og
skolens resultater i løpet av 2013
1.
Høsten 2014 er vi med i gruppe 2, satsingen «Ungdomstrinn i utvikling».
Satsingsområdene våre: Lesing i alle fag + klasseledelse i fag.
2.
Fortsetter med Ny Giv på alle trinn.
3.
Fortsetter å sette inn ekstra ressurser i matematikk.
4.
Parallell-legger timeplanen i de grunnleggende fagene (matematikk,
norsk, engelsk) slik at lærerne kan utnytte ressursene ved å være to
lærere i større gruppe. Mer fleksibilitet.
5.
Bli bevisste på alle elevene i klassen sin progresjon (jfr skolenes satsing
på «Synlig læring»).
6.
Arrangerer lesekurs for grupper på alle trinn.
7.
Skolevandring –lærende samtale i etterkant.

Hvorledes gikk det med de viktigste tiltakene som skolen skulle gjennomføre for å
bedre elevenes og skolens resultater i 2013
Hvorledes gikk det
Sette inn ekstra ressurser i
Vi ser at vi klarer å hjelpe flere elever, og
matematikk på alle tre trinn
resultatene på Nasjonale prøver blir
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8.trinn God Start, 10.trinn Ny Giv,
tilsvarende på 9.trinn høsten 2013
Alle matematikklærere har vært på
kurs i regi av Ny Giv og kurs arrangert
av UMB
Flere norsklærere har vært på kurs i
regi av Ny Giv
Dele kompetanse fra kurs i
fagseksjonstiden på torsdager
Ledelsen inn i klasser og observere
klasseromsundervisningen for å gi
tilbakemeldinger (Skolevandring)
Videreføre spesialpedagogstillingen
for å ta seg av de som trenger
oppfølging ut over det faglærerne har
kapasitet til.

betydelig bedre fra 8.trinn til 9.trinn.
Tiltaket er gjennomført med gode resultater
og fornøyde elever.
Alle mattelærere har fått kurs i Ny Giv, og
tre har vært på kurs i naturfag på NMBU
(UMB)
Mange norsklærere har vært på kurs i Ny
Giv.
Dette har vi ikke fått fulgt godt nok opp. Har
nok ikke vært den erfaringsdelingen vi
ønsker.
Dette har vi ikke kommet skikkelig i gang
med fordi andre oppgaver kommer i veien.
Dette er det viktig, men vanskelig, å
prioritere i en travel hverdag.
Dette er videreført med hell.

1.0 Elever og undervisningspersonale
1.1 Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret.
Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som
får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring.
Sum årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet.
Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning
og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen.
Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet.

Indikator og nøkkeltall
Tallet på elever - Nordbytun
ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

245

264

254

260

275

» Sum årsverk til undervisning Nordbytun ungdomsskole

23,3

21,3

21,8

23,2

26,7

Andel årstimer
til
undervisning
gitt av
undervisningspersonale
Nordbytun
ungdomsskole
godkjent
utdanning

90,7

98,2

84,6

90,2

100

på
med

Egen vurdering
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Det var lite langtidssykefravær i 2013. Vi er heldige med at søkningen til lærerstillinger
ved skolen er god. Derfor har alle lærerne på Nordbytun godkjent utdanning.
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1.2 Lærertetthet
Lærertetthet 8.-10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig

lærertetthet

på 8.-10. trinn ned på skolenivå

Indikator og nøkkeltall

200910

201011

201112

201213

201314

Lærertetthet 8.-10. trinn –Nordbytun ungdomsskole

17,9

20,5

18,6

17,5

20,2

Lærertetthet
ungdomsskole

24,7

29,4

21,7

21,0

22,6

i ordinær

undervisning

Nordbytun

Egen vurdering
Vi har for store grupper i ordinær undervisning. Lærertettheten gjør at det blir vanskelig for læreren å gi
elevene god nok oppfølging og støtte i læringsarbeidet. Vi ser at vi trenger flere timer til
spesialundervisning fordi flere elever ikke har god nok nytte av undervisningen i de store
klassegruppene.

1.3 Timer til spesialundervisning
Indikator og nøkkeltall

Gjelder skoleåret
2010/11

Gjelder skoleåret
2011/12

7,5

Antall elever som får spesialunder visning 8. –10. trinn, i
prosent –Nordbytun
ungdomsskole

Gjelder skoleåret
2012/13

7,5

Gjelder skoleåret
2013/14

9,5

Egen vurdering
Vi ser et økende behov for spesialundervisning på Nordbytun. Flere elever kommer hit med kunnskaper
som ligger langt under det som er forventet på ungdomsskoletrinnet. I tillegg kommer de i klasser med
mange elever.
Vi legger i størst mulig grad opp spesialundervisningen i grupper. Forskning sier at spesialundervisning
virker best med tettere lærerdekning inne i klassen, så det prøver vi også å få til.
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1.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013
Antall ledere som har skolelederutdanning
Antall ledere som er i gang med skolelederutdanning
Antall lærere som er i gang med skolelederutdanning
Antall lærere som har tatt videreutdanning
Antall lærere som har fått etterutdanning på plandager
Antall lærere som har fått etterutdanning utenom plandager
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager

1
0
0
3
24
8
3
0

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Kurs om utviklingen av ungdomshjernen, kurs om faget Utdanningsvalg, lesing i alle fag, It`s Learning,
synlig læring.
Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Ny Giv (grunnleggende lesing, skriving og regning), Kunst og håndverk, kjemikurs (NMBU), matematisk
programvare (Kikora, Geogebra), rådgiverkonferanse for rådgiverne.
I hvilke fag gis det videreutdanning?
Mat og helse (2012-13), norsk (2013-14)

Egen vurdering
Ny Giv er viktig for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving. Dette for å
hindre frafall i videregående skole. Mange av lærerne på Nordbytun har kurs i dette. Mange ønsker å
etterutdanne seg, og lærerne på Nordbytun er interesserte i kurs for å oppdatere seg faglig.

1.5 Pedagogenes høyeste utdanningsnivå
Høyeste utdanningsnivå
Lektor m/opprykk (godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent

Antall

utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid (360 studiepoeng / 120
vekttall) eller mer)
Lektor (mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på
hovedfags/mastergradsnivå)

5
1

Adjunkt m/opprykk (har godkjent utdanning tilsvarende minst 5 års normert studietid (300
studiepoeng/100 vekttall)

17

Adjunkt

(samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 4 års normert
studietid (240 studiepoeng/80 vekttall))

7

Lærer med 3-årig høyskole (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 3 års normert studietid (180 studiepoeng/60 vekttall))

Lærer med 2-årig høyskole samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
9

1

tilsvarende 2 års normert studietid (120 studiepoeng/40 vekttall))
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0

2.0 Læringsmiljø
2.1 Trivsel med lærerne
Indeksen viser elevenes trivsel med lærerne knyttet til fag og i hvilken grad elevene opplever at lærerne er hyggelige.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Trivsel med lærerne10.trinn
Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Trivsel med lærerne –
Nordbytun ungdomsskole

3,2

3,6

3,5

Ingen
undersøkelse

2013-14

Egen vurdering

2.2 Sosial trivsel
Indeksen viser elevenes sosiale trivsel på skolen, inkludert trivsel med medelever.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Sosial trivsel 10.trinn
Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Sosial trivsel –Nordbytun
ungdomsskole

4,0

4,2

4,0

Ingen
undersøkelse

2013-14

Egen vurdering

2.3 Mobbing på skolen
Indikatoren viser andelen elever som oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene.
Skala: 1-5. Lav verdi betyr liten forekomst av mobbing

Mobbing på skolen 10. trinn
Indikator og nøkkeltall
Mobbing på skolen - Nordbytun ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

1,8

1,4

1,5

Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
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2013-14

2.4 Faglig veiledning
Indeksen viser i hvilken grad elevene føler at de får god veiledning. Denne indeksen inkluderer i hvor stor grad de får
vite hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som stilles til det faglige arbeidet.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Faglig veiledning 10. trinn
Indikator og nøkkeltall
Faglig veiledning - Nordbytun
ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2,8

2,9

2,9

Ingen
undersøkelse

2013-14

Egen vurdering

2.5 Mestring
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Mestring 10. trinn
Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

3,4

3,7

3,7

Ingen
undersøkelse

» Mestring –Nordbytun ungdomsskole

Egen vurdering
.

2.6 Faglig utfordring
Indeksen viser elevenes opplevelse av faglige utfordringer i skolearbeidet.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Faglig utfordring 10. trinn
Indikator og nøkkeltall
» Faglig utfordring –Nordbytun
ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

3,9

3,9

3,8

Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
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2013-14

2013-14

2.7 Karriereveiledning
Denne indeksen viser elevenes vurdering av den informasjonen de får om utdanningsvalg.
Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Karriereveiledning 10. trinn
Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

» KarriereveiledningNordbytun ungdomsskole

3,1

3,1

3,3

Ingen
undersøkelse

2013-14

Egen vurdering

3.0 Resultater
3.1 Nasjonale prøver 8. trinn – gjennomsnittsresultater
Engelsk - Nordbytun
ungdomsskole
Lesing - Nordbytun
ungdomsskole
Regning - Nordbytun
ungdomsskole

2009-10
3,0

2010-11
2,9

2011-12
2,8

2012-13
2,9

2013-14
3,0

3,0

3,0

3,1

3,0

3.1

2,9

2,9

2,6

3,0

2.8

3.2 Nasjonale prøver 9. trinn – gjennomsnittsresultater
Lesing - Nordbytun ungdomsskole

2010-11
3,8

2011-12
3,4

2012-13
3,5

2013-14
3,3

Regning - Nordbytun ungdomsskole

3,2

3,1

3,1

3,4

Egen vurdering
Vi ser at lærerne klarer å heve elevene mer fra 8.trinn til 9.trinn. Dette er en positiv utvikling som må
fortsette. Vi ligger på landsgjennomsnittet i regning (3.4), men litt under i lesing (også 3,4).

3.3 Nasjonale prøver lesing 8. trinn
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Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den
grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer
at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Mestringsnivå 1 –Nordbytun
ungdomsskole

3,9

6,0

4,9

7,6

2,3

Mestringsnivå 2 - Nordbytun
ungdomsskole

24,7

25,4

26,8

20,7

20,7

Mestringsnivå 3 - Nordbytun
ungdomsskole

41,6

38,8

32,9

42,4

49,4

Mestringsnivå 4 - Nordbytun
ungdomsskole

26,0

22,4

22,0

21,7

20,7

Mestringsnivå 5 - Nordbytun
ungdomsskole

3,9

7,5

13,4

7,6

6,9

Egen vurdering
Disse prøvene blir tatt etter kun få uker etter at elevene har startet på ungdomsskolen. Den gir derfor et
bilde av barneskolenes arbeid. Vi gir tilbud om Ny Giv-kurs til de svakeste elevene (som ikke har IOP).
Alle lærerne skal ha fokus på lesing som en grunnleggende ferdighet i alle fag.

3.4 Nasjonale prøver lesing 9. trinn
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for den
grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer
at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Indikator og nøkkeltall

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Mestringsnivå 1 –Nordbytun ungdomsskole

1,3

4,9

2,5

1,1

Mestringsnivå 2 - Nordbytun ungdomsskole

8,9

13,6

16,0

16,1

Mestringsnivå 3 - Nordbytun ungdomsskole

29,1

33,3

33,3

42,5

Mestringsnivå 4 - Nordbytun ungdomsskole

32,9

32,1

27,2

27,6

Mestringsnivå 5 - Nordbytun ungdomsskole

27,8

16,0

21,0

12,6
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Egen vurdering
Vi ser på resultatene at færre ligger på mestringsnivå 1 og flere på mestringsnivå 5. Med jevnlige lesekurs
til elever som strever regner vi med at resultatene blir bedre, og flere vil heve seg fra mestringsnivå 3 og
4.

3.5 Nasjonale prøver regning 8. trinn
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende
ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale
prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
tall
måling
statistikk
Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger.
Dette innebærer at de:
forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løseen gitt utfordring,
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning
Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Mestringsnivå 1 - Nordbytun

10,1

9,2

12,7

7,6

4,6

Mestringsnivå 2 - Nordbytun

24,1

25,3

33,8

19,6

37,9

Mestringsnivå 3 - Nordbytun

41,8

40,2

39,4

41,3

35,6

Mestringsnivå 4 - Nordbytun

15,2

14,9

12,7

25,0

16,1

Mestringsnivå 5 - Nordbytun

8,9

10,3

1,4

6,5

5,7

Egen vurdering
Disse resultatene gir også et bilde av barneskolenes arbeid siden Nasjonale prøver blir gjennomført kun få
uker etter at elevene har begynt på ungdomsskolen. Vi har parallell-lagt matematikktimene for å utnytte
ressursene på trinnet bedre, og de svakeste elevene (som ikke har IOP) blir tilbudt å være med på Ny Giv.

3.6 Nasjonale prøver regning 9. trinn
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende
ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale
prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:
tall
måling
statistikk
Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse sammenhenger.
Dette innebærer at de:
forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løseen gitt utfordring,
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
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kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning
Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Indikator og nøkkeltall

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Mestringsnivå 1 - Nordbytun

5,5

6,8

0,0

3,3

Mestringsnivå 2 - Nordbytun

16,4

12,3

27,8

15,2

Mestringsnivå 3 - Nordbytun

42,5

53,4

43,0

35,9

Mestringsnivå 4 - Nordbytun

21,9

15,1

20,3

25,0

Mestringsnivå 5 - Nordbytun

13,7

12,3

8,9

20,7

Egen vurdering
Lavt tall på mestringsnivå 1 og høyt tall på mestringsnivå 5. Dette viser at det jobbes godt i faget. Timene i
matematikk er parallell-lagt for å utnytte ressursene bedre, og de svakeste elevene (som ikke har IOP) blir
tilbudt å være med på Ny giv.

3.7 Nasjonale prøver engelsk 8. trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i
LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag –engelsk. Oppgavene for 8. trinn er knyttet til disse
ferdighetene:
finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper
Elevenes resultater på nasjonale prøver på 8. trinn presenteres ved en skala med fem mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer.

Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

Mestringsnivå 1 - Nordbytun

8,9

10,3

12,7

3,3

7,1

Mestringsnivå 2 - Nordbytun

17,7

16,1

32,4

28,9

23,5

Mestringsnivå 3 - Nordbytun

44,3

52,9

28,2

43,3

41,2

Mestringsnivå 4 - Nordbytun

24,1

12,6

16,9

21,1

18,8

Mestringsnivå 5 - Nordbytun

5,1

8,0

9,9

3,3

9,4

Egen vurdering
Dette er barneskolenes resultater. Gledelig utvikling med flere på mestringsnivå 5 enn på 8.trinn i fjor.
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3.8 Karakterer
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen.
Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i
målene i læreplanverket.
Graderingen beskriver at karakteren:
1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget
2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget
3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget
4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget
5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget
6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget
Karakterskalaen er 1 -6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

3.8.1 Standpunktkarakterer skoleår 2012/2013
Indikator og nøkkeltall

Nordbytun

» Engelsk skriftlig standpunkt

3,9

» Engelsk muntlig standpunkt

4,5

» Fordypning i engelsk standpunkt

3,3

» Fransk 1 standpunkt

4,2

» Spansk 1 standpunkt

3,9

» Tysk 1 standpunkt

3,9

» Kunst og håndverk standpunkt

4,3

» Kroppsøving standpunkt

4,7

» Matematikk standpunkt

3,3

» Mat og helse standpunkt

5,1

» Musikk standpunkt

4,6

» Naturfag standpunkt

4,1

» Norsk hovedmål standpunkt

4,0

» Norsk sidemål standpunkt

3,6

» Norsk muntlig standpunkt

4,3

» Religion, livssyn og etikk standpunkt

4,3

» Samfunnsfag standpunkt

4,6

3.8.2 Eksamenskarakterer 2012/2013
Indikator og nøkkeltall

Nordbytun

» Engelsk skriftlig eksamen

3,9

» Engelsk muntlig eksamen

4,3

» Fransk 1 muntlig eksamen

4,5

» Spansk muntlig eksamen
» Tysk 1 muntlig eksamen

3,3

» Matematikk skriftlig eksamen

2,7

» Matematikk muntlig eksamen

4,1

» Naturfag muntlig eksamen
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» Norsk hovedmål skriftlig eksamen

3,5

» Norsk sidemål skriftlig eksamen

3,2

» Norsk muntlig eksamen

4,7

» Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen

4,9

» Samfunnsfag muntlig eksamen

5,0

Egen vurdering
I mange av fagene er det fremgang i karakterer. Mange av lærerne på Nordbytun er med på
sensorsamlinger til både skriftlig og muntlig eksamen, og dette gir Nordbytun mange lærere med solid
vurderingskompetanse.
Det er heller ikke de store forskjellene på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

3.9 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene
brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes
avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.
Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Indikator og nøkkeltall

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Ås kommune
skoleeier

40,2

39,9

42,0

41,4

41,0

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Nordbytun
ungdomsskole

39,0

37,2

41,0

41,0

41,4

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Akershus fylke

40,6

40,7

40,8

41,0

41,1

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt - Nasjonalt

39,5

39,8

39,8

39,9

40,0

Egen vurdering
Grunnskolepoengene er hevet, og vi ligger over snittet til Akershus og nasjonalt. Det er meget bra. Vi ser
at den systematiske jobbingen viser resultater.

4.0 Elevers fravær skoleåret 2013
Antall elever x antall
skoledager
Antall dager med lovlig
fravær
Antall dager med fravær
uten tillatelse

8. trinn
92x190=17480

9. trinn
85x190=16150

10. trinn
85x190=16150

975

1247

879

4

15

12

18

Egen vurdering
Det er fremdeles alt for mange som søker fri når det er vanlig skole for å dra på ferie. Dette må vi
stramme kraftig inn på. Det foreligger nye retningslinjer for å søke seg fri midt i undervisningsperiodene
som skal tas i bruk fra 1.8.2014. Tror vi vil se resultater på fraværet når denne blir tatt i bruk.
Færre har fravær uten tillatelse, og det er en riktig utvikling.
Noen elever sliter med stort fravær på grunn av sykdom (fysisk eller psykisk). Vi er oppmerksomme på
«skolevegrere», og følger skolevegringsplanen som PPS har utviklet.

5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet for 2010, 2011, 2012 og 2013.

2013
2012
2011
2010

Fraværsprosent

korttidsfravær

langtidsfravær

7.56
4.44
7.29
7.93

2,43%
1.55%
1.25%
2.84%

5.14%
2.89%
6.04%
5.09%

Egen vurdering
Nå har langtidssykefraværet gått opp igjen. Dette er en uheldig utvikling som vi må se nærmere på.

6.0 System for oppfølging
Beskriv det systemet du har for oppfølging av lærere, resultater av kartleggingsprøver, nasjonale prøver og ,
karakterer.

Medarbeidersamtaler med lærerne. (Stort fokus på oppfølging av resultater og klasseledelse).
Medarbeiderundersøkelse.
Observasjon og veiledning.
Oppfølging av kartleggingsprøver (herunder Nasjonale prøver).
Elevsamtaler
Underveisvurderinger
Utviklingssamtaler
Halvårsvurderinger (karakterer)
Elevundersøkelsen
Plangruppemøter (i gang i uka)
Teammøter (en gang i uka)
Fagseksjonsmøter (en gang i måneden)
Karaktermøter (både fag og orden- og oppførsel).

7.0 Ståstedsanalyse
Har du gjennomført ståstedsanalyse i 2013?
Når ble den sist gjennomført, evt. når har du planer om å gjennomføre denne?

Ikke gjennomført foreløpig. Må gjennomføre den i forkant av jobbingen med «Ungdomstrinn i utvikling».
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Vi tenker å ta den i begynnelsen av juni.

8.0 Fysiskeforhold

8.1 Fysiske forhold ute
Hvorledes er uteområdet tilrettelagt for undervisning og lek?

Vi har planen klar for oppdatering av uteområdet. Dette vil forhåpentligvis bli gjennomført så det er klarttil
skolestart 2014-15. Vi tenker oss utebordtennisbord, 2 volleyballbaner, 2 basketballbaner. I tillegg har vi
ballbinge som vi deler med Nordby skole (2 ½ dag hver).

8.2 Fysiske forhold inne
Hvorledes er de fysiske forholdene inne? Er det nok arbeidsplasser for lærerne, møterom, spesialrom etc

Vi har gode fysiske forhold inne. Gode arbeidsplasser for lærerne, tre lyse fine møterom og bra med
spesialrom. Vi har også mange grupperom og et eget spesialundervisningsrom.
I enkelte av klasserommene på 10.trinn rapporteres det om dårlig inneluft. Dette er rapportert videre uten
at noe har skjedd.

9.0 IKT
Antall elever per brukbar PC

Antall digitale tavler
Prosentvis antall lærere som lar elevene
bruke data i undervisningen flere ganger i
uken
Prosentvis antall lærere som lar elevene
bruke data i undervisningen noen ganger i
måneden
Prosentvis antall lærere som aldri lar
elevene bruke data i undervisningen
Prosentvis antall lærere som ikke har nok
datakunnskaper til å bruke IKT i
undervisningen

2012
Alle elevene har hver sin
bærbare pc i et oppladbart
skap tilhørende hvert
klasserom.
To smartboard og seks
digitale tavler
Ca 50%

2013
Alle elevene har hver sin
bærbare pc i et oppladbart
skap tilhørende hvert
klasserom.
To smartboard og seks
digitale tavler
Ca 50%

Ca 60%

Ca 30%

Ca 10%

Ca 10%

Ca 15%

Ca 10%

Egen vurdering
Alle elevene har sin egen bærbare PC. Ofte tar det 20 minutter å få logget på alle maskinene, og da har
halve timen gått. Dette er en stor grunn til at mange lærere kvier seg for å bruke pc-er i undervisningen.
Vi har et godt samarbeid med IT-avdelingen om dette, og vi får god hjelp av dem når vi skal gjennomføre
tentamener og eksamener.
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Nordbytun ungdomsskole, mars 2014
Trine Tønnessen Heir
Rektor
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