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Rustad skoles visjon

På Rustad skole er barnets læring i fokus. Hvert barn opplever å bli sett, inkludert og respektert.
Kunnskaper, interesser og drivkraften i barnet brukes bevisst for å fremme læring og personlig
vekst. Vi har motiverte, engasjerte og læringsfokuserte barn, som jobber etter tydelige kriterier
og er bevisst på hvordan de skal nå målene. Det er en god vurdering for læring på skolen. Alle

er vant til å bli vurdert, og selv vurdere både sine og andres arbeid og arbeidsprosesser.

Elevene befinner seg i et godt tilrettelagt læringsmiljø, som stimulerer og utfordrer til utforskning,
læring og fysisk aktivitet ute og inne. Erfaringsutveksling i personalet er prioritert, slik at vi har
høy kvalitet på undervisning. Arbeidsmiljøet på Rustad er godt og preges av gjensidig respekt.

På Rustad skole møter man et motivert, engasjert og imøtekommende personale med god faglig
kompetanse. Det er lett å få kontakt med personalet, og det finnes mange møtearenaer på

skolen, Rustadtunet og i SFO hvor det kan utveksles informasjon.

Rustad skole har en tydelig og strukturert ledelse som delegerer arbeidsoppgaver og
ansvarsområder, og holder fokus på de langsiktige målene.

Skolens utvikling er et felles ansvar. Vi viser gjennom handling og refleksjon at vi er en lærende
organisasjon.

Kjerneverdier

Vi inkluderer og behandler alle likeverdig.

Vi har barna i fokus og bruker deres kunnskaper og interesser for å fremme læring.

På Rustad er alle verdifulle, og dette viser vi ved å behandle hverandre med respekt og
vennlighet.

Elevene befinner seg i et estetisk og gjennomtenkt læringsmiljø, som stimulerer og
utfordrer til utforskning, læring og fysisk aktivitet ute og inne
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Konklusjon
Sammendrag av dine vurderinger og konklusjoner i rapporten
Resultatene på nasjonale prøver 5. trinn er tilfredsstillende ut i fra at elevene har hatt god
framgang. Dette trinnet har hatt en del utfordringer, men viser nå god framgang. I engelsk er det
strålende resultater. Målene for enkeltelever er nådd.
Resultatene på nasjonale prøver 8. trinn er svært gode og ligger godt over nasjonalt nivå.
Vi kartlegger grundig på alle trinn og har jevnlig dialog med lærerne om tiltak, tilpasset opplæring
for den enkelte og tilbud om bistand fra leseveileder og ressursteamet. Dette gjelder også
innenfor klassemiljøarbeidet og utvikling av sosial kompetanse på individ og gruppenivå.
Lærerne mestrer i større grad «Vurdering for læring», de utvikler læringsmål på en mer
kompetent måte og elevene på mellomtrinnet medvirker i kriterieutviklingen. Elevene har fått
større forståelse for hva de skal lære og hvordan de må arbeide for å nå målene. Vi har i 2 år
benyttet høyskolelektor Roald Jensen fra HIØ til å veilede oss i dette arbeidet. Det har vært
svært nyttig. Vi fortsetter med hans veiledning et år til.

Vi har hatt og har høyt trykk på grunnopplæringen 1. –3. trinn. Dette gjelder både lese- og
skriveopplæringen og i matematikk. Det er et utstrakt samarbeid mellom lærerne på disse
trinnene, de deler erfaringer og bistår hverandre i kompetanseheving. Dette gjøres systematisk.
Vi har lojale, hardt arbeidende og motiverte lærere som lar seg begeistre over den
kompetansehevingen de har fått. Endringene i grunnopplæringen har skapt noe uro i
foreldregruppa. Vi vil derfor tilby mer informasjon i tiden framover. Dette gjelder spesielt
opplæringen i tallforståelse.

Ressursteamet ved Rustad består av to spesialpedagoger, en vernepleier med pedagogisk
utdanning og leseveileder. Disse jobber i team og tilbyr utredning, kartlegging, veiledning,
direkte undervisning, IKT opplæring, spesialundervisning, lesekurs og individuell oppfølging av
enkeltelever og hele klasser. Teamet har høy kompetanse og er svært effektive. Deres innsats
har ført til stor nedgang i spesialundervisningen. Det blir raskt satt inn tiltak. Vi har også et
meget godt samarbeid med PPS til gjensidig nytte. Elevene verdsetter dette arbeidet høyt og
deres undervisning og bistand har høy status blant elevene.

4. trinn prøver ut Ipad i ordinær opplæring. Dette krever mye av lærerne. Det er tidkrevende å
lære seg alle Appene, lære opp elevene og integrere bruken av Ipad i opplæringen. God
klasseledelse er avgjørende for å lykkes. Både elever og lærere synes dette er spennende. Nå
er det gått knappe 6 mnd siden prosjektet startet. De er godt i gang, men det tar tid å få dette til
å bli en integrert del av fagene. Det har vært en del tekniske vansker som har hindret
framgangen, blant annet har vi ventet veldig lenge på å få ladere til tastaturene.

Ipad som læringsbrett for dyslektikere og for elever med behov for mer tilpasset opplæring, har
vært en suksess. Elevene er blitt mye mer aktive i læringen og jobber mer konsentrert og mer
selvstendig enn tidligere. De skanner tekster, setter på seg øretelefoner og får opplest alle
tekster de har behov for å høre. Dysleksien hindrer de ikke i faglæringen. I tillegg lærer de
Touch og blir effektive i skriveprosesser.

Det er et dyktig, aktivt og kompetent personale ved Rustad skole. De bidrar til intern
kompetanseheving, bistår hverandre og deler erfaring.
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De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og
skolens resultater i løpet av 2014

1 . -Fortsette å følge kommunens kompetanseutvikling i matematikk (økt
kompetanse i hvordan arbeide med grunnleggende ferdigheter i
matematikk).
- To lærere har søkt videreutdanning i matematikk, men fått signaler på at
bare en får plass.
- Øker innsatsen med å automatisere addisjonstabellen og gangetabellen
ved bruk av Tempolex.
- Internt samarbeid/erfaringsdeling om begynneropplæringen i matematikk.
- Kompetanseheving i matematikk for mellomtrinnet v/ Mona Røssland.

2. Intern kompetanseheving:
Lærerne underviser etter prinsippene i Læringssløyfa. Årlig
repetisjon og opplæring av nye lærere.
Hva og hvordan trene i automatiseringsferdigheter i lesing, regning
og engelsk. Ressursteamet ved skolen lærer opp.
Elevmedvirkning i læringsprosessen
Klasseledelse
Skolens og kommunens lese- og skriveutviklingsplan.
Erfaringsdeling og tiltaksplaner lages på trinn og team.
Matematikk på mellomtrinnet, 4. –7.trinn. Kurs med Mona Røssland
og intern erfaringsdeling.
Erfaringsdeling i å sette undervisningsmål og å utvikle kriterier.

3. Synlig læring: Vi videreutvikler systemet med å gjøre læringen synlig for
elevene. Vi lærer å regne oss fram til progresjon etter John Hattie sin
metode.

4. Skolens sosiale læreplan videreutvikles. Grunnleggende ferdigheter i sosial
kompetanse skal inngå i det daglige arbeidet.

5. Ukentlig filosofi på alle trinn. Videreføre opplæringen i filosofi. Kun et trinn
mangler kompetanse.

Hvorledes gikk det med de viktigste tiltakene som skolen skulle gjennomføre for å
bedre elevenes og skolens resultater i 2013

Hvorledes gikk det 2013
Matematikk

a) Grunnleggende
matematikkopplæring –
vi følger kursrekken og
veiledningen med Britt
Louise Theglander

Lærerne på 1., 2., og 3. trinn har fulgt
kursrekken/veiledningen med Britt-Louise
Theglander og anvender arbeidsformen daglig.
Personalet har økt sin kompetanse i
undervisning i grunnleggende ferdigheter i
regning og tallforståelse.
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b) Erfaringsdeling mellom
trinnene i hva god
regneopplæring er og
hvilke sentrale
ferdigheter må mestres

c) Vi kartlegger høst og vår
på alle trinn

Fortsatt behov for videre veiledning/oppfølging
av Britt-Louise Theglander.
Elevene på 3.trinn viser bedre tallforståelse
enn tidligere.

Lesing
Leseveileder og ressursteamet
følger opp alle trinn

Hovedmål
Tidlig innsats og målrettet innsats
Veilede lærerne
Teste og følge opp
Undervise og trene elever på alle trinn som
trenger det
Kompetanseheving
Heve kompetanse i IKT bruk i leseopplæringen
Opplæring i bruk av skolens Leseplan

Dette tiltaket fungerer veldig godt, lærerne er fornøyd,
elevene er fornøyd, og tiltaket virker
kompetansehevende.

IKT
4.trinn (52 elever): Elever og
lærere har fått opplæring i bruk
av læringsbrett (Ipad) i
opplæringen.

30 elever som trenger mye
tilpassing i lesing inkludert
dyslektikere har fått opplæring i
å bruke læringsbrett (Ipad).

Ipad er lettere å integrere i den ordinære
undervisningen enn pcèr, de er raskere og mer
fleksible i bruk og tar mindre plass.
Mange svært gode Apper. Lærerne har fått
opplæring av RIKT i å bruke Appene
pedagogisk.
Elevene produserer mer
Økt motivasjon og konsentrasjon
Alle elever med særlig behov for tilpasset
opplæring har fått Ipad, de får daglig trening i
Touch.
Dyslektikerne mestrer selvstendig læring på
Ipad, får tekst opplest og skriver selv.

Vurdering for læring
a) Følger Læringssløyfa der

vurdering er en del av
undervisningen.

b) Elevenes medvirkning i
kriterieutviklingen

Mål og kriterieutvikling inngår i Læringssløyfa
og er en del av den daglige undervisningen.
Erfaringsdeling på fellestid. Trinnene
presenterer undervisningsopplegg og tar i mot
kollegaveiledning.
Elevene medvirker i kriterieutviklingen
Elevene reflekterer over egen læring og
måloppnåelse.
Jevnlige drøftelser av vurdering på personalets
fellestid

Filosofi på alle trinn Filosofi ukentlig på alle trinn unntatt to. Vi
fortsetter å utdanne flere lærere høsten 2014.
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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.

Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Tallet på elever –Rustad skole 310 315 321 316 327

» Sum årsverk til undervisning –
Rustad skole

32,0 31,7 34,4 26,0 26,2

Andel årstimer til
undervisning gitt av
undervisningspersonale på
Rustad skole med godkjent
utdanning

100 96,7 88,3 100 93,9

Egen vurdering

Lærerressursen er stabil i forhold til i fjor. Vi tilsatte høsten 201 3 to nye lærere med solid
kompetanse i begynneropplæringen.

1.2 Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med
utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og timer til særskilt
norskopplæring for språklige minoriteter.

Indikator og nøkkeltall 2007-
08

2008-
09

2009-
10

2010-
11

2011-
12

2012-
13

2013-
14

Lærertetthet 1.-7. trinn –Rustad skole 13,1 12,3 10,4 10,7 9,8 11,7 11,8

Lærertetthet i ordinær undervisning Rustad
skole

19,8 17,1 18,3 19,8 16,0 14,2 14,5

Egen vurdering
Vi skulle gjerne hatt det som i Finland der det settes 25% ekstra ressurser inn de første
3 skoleårene. Intensiv støtte for 25% av elevene i starten av skolegangen ville kunne heve

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=2f8d976e-514b-4509-99b0-5c8661e2b85d&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=0&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=88e29ad0-8781-4aa7-adcb-cf7478c12630&kvalitetsrapportvisningsid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&kanviseprikking=1&indikator=efb18ded-e7fd-473b-8d15-8d2a7fa8557b#rapport
http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=2f8d976e-514b-4509-99b0-5c8661e2b85d&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=0&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=88e29ad0-8781-4aa7-adcb-cf7478c12630&kvalitetsrapportvisningsid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=f9fe7219-4e83-42c1-962c-fbc27be0bf71&kanviseprikking=1&indikator=efb18ded-e7fd-473b-8d15-8d2a7fa8557b#rapport
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resultatene i norsk skole betraktelig. Det er et økende antall elever med psykiske lidelser og
problematferd. Noen er svært ressurskrevende. Vi prøver å sette inn tiltak tidlig. Vi har to
vernepleiere med pedagogisk utdanning som følger opp flere elever og familier som strever. Vi må
ha andre yrkesgrupper i skolen hvis vi skal makte å inkludere alle elever på en god måte.
Vi bruker ressursene våre effektivt og håper det ikke kommer ytterligere nedskjæringer.

1.3 Timer til spesialundervisning

Indikator og nøkkeltall Gjelder skoleåret
2009/10

Gjelder skoleåret
2010/11

Gjelder skoleåret
2011/12

Gjelder skoleåret
2012/13

Gjelder skoleåret
2013/14

Antall elever som får
spesial-undervisning 1. –4.
trinn, i prosent –Rustad
skole

3,8 1,89 3,3 1,83 1,83

Antall elever som får
spesial-undervisning 5. –.7.
trinn, i prosent –Rustad
skole

4,76 3,47 6,9 2,5 1,22

Egen vurdering
Antall elever som mottar spesialundervisning er sterkt redusert og er på et minimum.
Allikevel er det langt flere elever som mottar tilpasset opplæring enn tidligere. Skolens
ressursteam bidrar til dette.
Vår målsetting er:

- Kartlegge bokstavkunnskap og leseutviklingen ved skolestart
- Intensiv lydinnlæring og tilpasset lese- opplæring på 1. trinn
- Gjentatte kartlegginger i løpet av de første 3 årene og tilpassede lesekurs og korte

treningsøkter daglig for enkeltelever
- Intensiv oppfølging av enkeltelever på 1., 2., og 3.trinn etter behov
- Alle elever med dysleksi og en senere progresjon i leseopplæringen får tilbud om å

bruke Ipad, opplæring i bruken og daglig trening i touch.
- Ressursteamet gir veiledning til lærere på alle trinn som skal jobbe med tilpasset

opplæring
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1.4 Etter- og videreutdanning av personalet i 2013

Antall ledere som har skolelederutdanning 1
Antall ledere som er i gang med skolelederutdanning

Antall lærere som er i gang med skolelederutdanning 1
Antall lærere som har tatt videreutdanning 1
Antall lærere som har fått etterutdanning på plandager 26
Antall lærere som har fått etterutdanning utenom plandager 26
Antall assistenter som har fått etterutdanning på plandager 12
Antall assistenter som har fått etterutdanning utenom plandager 3

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?

- Vurdering for læring
- Antimobbearbeid
- Verdibasert klasseledelse
- God kommunikasjon, den gode dialogen og trening i kommunikasjonsregler
- Automatisering av noen grunnleggende ferdigheter (presisjonslæring) og

atferdsanalyse (FAK =foranledning, atferd, konsekvens).

Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
- Filosofi
- Grunnleggende matematikkopplæring
- Skriveopplæring
- Kreativ skriving
- Bruk av Ipad i opplæringen
- Begrepsopplæring for to-språklige
- Leseopplæring

I hvilke fag har det blitt gitt videreutdanning i?
Leseveiledning ved UIO

1.5 Pedagogenes høyeste utdanningsnivå

Høyeste utdanningsnivå (Rustad skole og Rustadtunet) Antall
Lektor m/opprykk (godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent
utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid (360 studiepoeng / 120
vekttall) eller mer)

3

Lektor (mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på
hovedfags/mastergradsnivå)

1
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Adjunkt m/opprykk (har godkjent utdanning tilsvarende minst 5 års normert studietid (300
studiepoeng/100 vekttall)

1 6

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

8

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

2

Lærer med 2-årig høyskole samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 2 års normert studietid (120 studiepoeng/40 vekttall))

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 lærerne 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Trivsel med lærerne –Rustad
skole

4,1 3,9 3,4 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Vi venter på resultatene som skal komme etter påske.

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 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Sosial trivsel –Rustad skole 4,4 4,6 4,3 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Følgende tiltak blir prioritert i arbeid med skolemiljøet:

Gjennomfører sosiometriske undersøkelser på trinnene (kartlegge om alle har noen å være i
sammen med)
Bistå enkeltelever i utvikling av sosial kompetanse og valg av strategier for å få venner.
Bistå, støtte og veilede foresatte slik at de bedre kan bistå egne barn i en hensiktsmessig
utvikling.
Strakstiltak ved mobbing. En fra ressursteamet følger opp til mobbingen er stoppet.
Bruker «Mitt valg», et opplæringsprogram som utvikler sosial kompetanse
Elevsamtaler og læringssamtaler
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Laget nytt ordensreglement
Rektor leder Elevrådet der trivsel er tema
Trivselsledere ute i friminuttene
Klassemøter
Tema på Foreldremøter

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 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Mobbing på skolen –Rustad skole 1,5 1,3 1,7 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Avventer resultatet

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 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

Faglig veiledning –Rustad skole 3,7 3,3 3,4 Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
Avventer resultatet

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 7. trinn
Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

» Mestring –Rustad skole 4,1 3,9 3,8 Ingen

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049,e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=7&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=58a25c99-ded0-4d72-95cc-04b34b2e6026&kvalitetsrapportvisningsid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&kanviseprikking=1&indikator=a87aacd7-b6bd-457b-8f84-f16963487618#rapport
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undersøkelse

Egen vurdering
.Avventer resultatet

2.6 Faglig utfordring

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

Faglig utfordring 7. trinn

Indikator og nøkkeltall 2011-12 2012-13 2013-14

» Faglig utfordring - Rustad skole 3,8 Ingen undersøkelse

Egen vurdering
Avventer resultatet

3.0 Resultater

3.1 Nasjonale prøver 5. trinn – gjennomsnittsresultater

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
Engelsk –Rustad skole 2,1 2,3 - 2,2 2,3

Lesing - Rustad skole 2,1 2,2 2,1 2,2 1,9

Regning - Rustad skole 2,1 2,4 2,3 2,1 1,9

Egen vurdering
Trinnet og enkelt elever har hatt god progresjon, men resultatene er lavere enn vi pleier å prestere i lesing
og matematikk. Allikevel har elevene hatt god progresjon. Engelsk resultatene er derimot gode. En
kombinasjon av elevgrunnlaget og hyppige lærer bytter er noe av forklaringen. Trinnet har hatt unge
lærere de to første årene som sluttet ved skolen. Nå har trinnet stabile erfarne lærere og det er
enkeltelever som får tettere oppfølging. Se ellers konklusjonen foran.

http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no/personlig/diagramvisning.aspx?rapportid=e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049,e22c3d59-30d7-4a2f-9600-4727d1c0b049&enhetsid=964948798&skoletype=0&sammenstilling=13&trinn=7&periode=2000-9999&orgAggr=O&sammensattindikator=True&fordeling=2&indikatorsettinstansid=58a25c99-ded0-4d72-95cc-04b34b2e6026&kvalitetsrapportvisningsid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&rapporturl=rapportvisning.aspx&rapporttype=K&uc=Kvalitetsrapport%2fVurderIndikatorsett&husksistevisning=1,1&visningid=76a0b158-28e8-4686-ad59-e854e29c4694&kanviseprikking=1&indikator=a87aacd7-b6bd-457b-8f84-f16963487618#rapport
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3.2 Nasjonale prøver lesing 5.trinn
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende
ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise 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 5. trinn presenteres ved en skala med tre 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 - Rustad skole 9,3 22,0 21,1 20,0 21,4

Mestringsnivå 2 - Rustad skole 74,4 40,0 47,3 36,0 64,3

Mestringsnivå 3 - Rustad skole 16,3 38,0 31,6 44,0 14,3

3.3 Nasjonale prøver i lesing 8. trinn (Rustad skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 3,2 3,2 3,4

Mestringsnivå 1 - 3 8,7 8,3

Mestringsnivå 2 18,2 17,4 22,2

Mestringsnivå 3 48,5 30,4 16,7

Mestringsnivå 4 12,1 32,6 27,8

Mestringsnivå 5 18,2 10,9 25

Egen vurdering
Nasjonalt snitt 3,1 , Rustad 3,4. Det må vi si oss fornøyd med.

3.4 Nasjonale prøver regning 5.trinn
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrerti 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 ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:

kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene er rimelige
kan ha effektive strategier for enkel tallregning
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Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre 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 - Rustad skole 12,5 4,4 7.9 21,6 31

Mestringsnivå 2 - Rustad skole 62,5 51,1 50,0 47,1 44,8

Mestringsnivå 3 - Rustad skole 25,0 44,4 42,1 31,4 24,1

3.5 Nasjonale prøver i regning 8. trinn (Rustad skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 3,1 3 3,5

Mestringsnivå 1 - 3,1 6,8 8

Mestringsnivå 2 21,9 22,7 8

Mestringsnivå 3 50,0 40,9 36

Mestringsnivå 4 15,6 20,5 26

Mestringsnivå 5 9,4 9,1 22

Egen vurdering
Nasjonalt snitt 3,1 , Rustad 3,5. Det er godt fornøyd med.

3.6 Nasjonale prøver engelsk 5.trinn
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetenesom er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i
LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag –engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse
ferdighetene:

finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre 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 - Rustad skole 16,7 8,0 - 11,8 14,3

Mestringsnivå 2 - Rustad skole 57,1 54,0 - 56,9 46,4

Mestringsnivå 3 - Rustad skole 26,2 38,0 - 31,4 39,3



15

3.7 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn (Rustad skoles elever)
Indikator og nøkkeltall 2011-12

(5.trinn 2008-
09)

2012-13

(5.trinn 2009-
10)

2013-14

(5.trinn 2010-
11)

Gjennomsnitt 2,9 3,2 3,2

Mestringsnivå 1 - 12,5 4,4 8

Mestringsnivå 2 21,9 20,0 16

Mestringsnivå 3 37,5 33,3 42

Mestringsnivå 4 18,8 31,1 14

Mestringsnivå 5 9,4 11,10 20

Egen vurdering
. Nasjonalt nivå 3, Rustad 3,2. Vi er fornøyd også med dette resultatet.

4.0 Elevers fravær skoleåret 201 2-1 3
1.- 4. trinn 5.- 7. trinn

Antall elever x antall
skoledager

33 820 27 170

Antall dager med lovlig
fravær

1 369 1 325

Antall dager med fravær
uten tillatelse

45 50

Egen vurdering
Fraværet er høyt. For mange tar barna med på ferie mitt i skoleåret. Jeg kjenner kun til
en skolevegringssak forrige skoleår, men den har nå løst seg. Eleven er daglig på
skolen igjen. Vi følger nøye med for å avdekke om noen utvikler skolevegring.

5.0 Sykefravær blant de ansatte
Sett inn tabell over korttidssykefraværet og langtidssykefraværet

Sykefravær skolen, ansvar 2141 2010 2011 2012 2013
Kortidsfravær 2,96 2,66 2,00 2,07
Langtidsfravær 6,63 4,23 2,46 5,58
Totalt fravær 9,60 6,89 4,46 7,65

Sykefravær SFO, ansvar 2142 2010 2011 2012 2013
Kortidsvfravær 1,30 4,52 3,09 2,03
Langtidsfravær 12,36 6,63 13,04 8,97
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Totalt fravær 13,66 11,15 16,13 11,00

Sykefravær Rustadtunet, ansvar 2143 2010 2011 2012 2013
Kortidsfravær 0,96 1,80 2,03 2,73
Langtidsfravær 6,18 10,20 15,86 20,96
Totalt fravær 7,14 12,00 17,90 23,69

Egen vurdering
Rustadtunet har hatt to langtidsfravær. Det forklarer det høye sykefraværet, de er få
ansatte. Fraværet har vært konkret og unngåelig.

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

Systemer for oppfølging av lærere:
- Kollegaveiledning satt i system og etter fastsatte kriterier
- Observasjon av undervisningen
- Veiledning av kompetente spesialpedagoger, leseveileder og vernepleier med
pedagogisk utdanning
- Observasjon av lederne
- Jevnlige trinnsamtaler med lærerne
- Medarbeidersamtaler
- Personalsamtaler ved behov
- Medarbeiderundersøkelse
- Felles kommunikasjonsregler som trenes jevnlig på personalmøtene
- Lærere som bidrar med faglige innspill på personalmøtene.
- Ressursteamet og leseveileder holder statusmøter i personalmøtetiden jevnlig
- Ukentlig faglig innputt på personalmøtene

Systemer for oppfølging av læringsresultater:
- Kartlegger tidlig høst og før jul på alle trinn. I tillegg på våren. Skolens ledelse,
spesialpedagog og leseveileder deltar på oppfølgingsmøtene.
- Hyppige samtaler med trinnlærerne om prioriteringer og tiltak.
- 30 enkeltelever følges nøye av ressursteamet. De testes i forkant av treningsopplegg
og etter treningsopplegg. Lærerne får veiledning i hva de må følge opp.
- Følger opp nasjonale prøver.
- Spesialpedagoger og leseveileder er daglig innom trinnene og følger opp. De
samarbeider ukentlig med ledelsen. Skolen er blitt veldig «gjennomsiktig».
- Ressursteamet har ukentlige møter
- Teamlederne og ledelsen har ukentlige møter
- Tirsdag og onsdag har vi felles utviklingstid, hver tredje uke er ett av møtene
driftsmøte.
- Morgenmøte på 10 min. daglig.
- Trinnene har en ettermiddag felles tid.



17

- Vurdering for læring er satt i system
- Rektor leder Elevrådet
- Et aktivt FAU som informeres om skolen resultater

Vi nytter skolens ressurser fleksibelt slik at mange elever periodevis og daglig får støtte i
opplæringen i tillegg til ordinær undervisning.

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

Vi har egen interne evalueringer. Vi har god oversikt over styrker og svakheter i
organisasjonen.

7.0 Fysiske forhold

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

Uteområdet er svært godt tilrettelagt for undervisning og lek.

7.2 Fysiske forhold inne
Hvorledes er de fysiske forholdene inne? Er det nok arbeidsplasser for lærerne, møterom, spesialrom etc
Lærerarbeidsplasser: Vi har en arbeidsplass pr. lærer, men lærerkontorene er små. Hvert
kontor er på 21,4 m2 og der er det plassert 7 arbeidsplasser, ca. 3 m2 pr. arbeidsplass.

Møterom1: Dekker et møte med inntil 6 persone. Avdelt fra siderommet med skyvedør
(siderommet er undervisningsrom). Meget dårlig lyddemping.
Møterom 2: Dekker et møte med inntil 15 personer. Avdelt fra personalrommet med
skyvedører.
Dårlig lyddemping.

Spesialrom:
Gymsal –nedslitt
Musikkrom –nedslitt
Sløydrom –nedslitt
Tegneformingsrom –nedslitt
Skolekjøkken –veldig slitt
Naturfag –ingen spesialrom
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8.0 IKT
2012 201 3

Antall elever per bærbar PC
Stasjonære PCer av ujevn
kvalitet

11
100

1 1
1 00

Antall digitale tavler 17 1 7
Antall Ipad 90
Prosentvis antall lærere som
lar elevene bruke data i
undervisningen flere ganger i
uken

Ca. 60% 80%

Prosentvis antall lærere som
lar elevene bruke data i
undervisningen noen ganger i
måneden

100% 1 00%

Prosentvis antall lærere som
aldri lar elevene bruke data i
undervisningen

0 0

Prosentvis antall lærere som
ikke har nok datakunnskaper
til å bruke IKT i
undervisningen

Alle bruker IKT i en eller annen
form. Alle bruker også digital
tavle. Men ikke alle klarer å
utnytte de pedagogiske
mulighetene godt nok, men vi
driver intern opplæring mellom
kolleger og på personalmøter.

Alle bruker IKT i en eller
annen form. Alle bruker
også digital tavle. Men
ikke alle klarer å utnytte
de pedagogiske
mulighetene godt nok,
men vi driver intern
opplæring mellom
kolleger og på
personalmøter.

Egen vurdering
Maskinparken begynner å bli foreldet i klassene. Mange programmer fungerer ikke i
maskinene. Pcène kan bruke opptil 30 min for å bli pålogget. Prøveprosjektet med Ipad på 4.
trinn (52 elever) og Ipad som hjelpemiddel for tilpasset opplæring har vært en suksess. Dette er
et raskt og enkelt verktøy å bruke for elevene. Men det er krevende å følge opp for IT
avdelingen.

Rustad, 201 4

Gro Lundgård
Rektor
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