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Skolens visjon
Læring, mestring og trivsel i et trygt og stimulerende miljø.
Elevene lærer best når de blir sett, hørt og respektert.
For øvrig forholdervi osstil Ås-skolensvisjon:

Ås-skolen er solid og nyskapende og har blikket rettet mot framtidens utfordringer.
Elevene har tro på seg selv og egne muligheter. De tar initiativ, er reflekterte, kreative,
kritisk tenkende og har evne til å løse problemer.
I Ås-skolen brukes arbeidsmetoder som stimulerer til nysgjerrighet, trener tenkning og
åpner for ny erkjennelse. Elevene filosoferer, undrer seg og får ny forståelse i gode
dialoger med lærere som stiller spørsmål. Verden utenfor trekkes inn i skolen, og
kulturfagene skaper liv og glede i læringsarbeidet. Elevene har et mangfold av
uttrykksmåter og mestrer de grunnleggende ferdighetene som å kunne uttrykke seg
muntlig og skriftlig, å kunne lese, regne og bruke digitale verktøy. I Ås-skolen opplever
elevene at det er trygt å møte utfordringer og ta sjanser. Elevene vet hva som skal
læres og får tilbakemeldinger som motiverer for videre arbeid.
Ås-skolen har et kunnskapsrikt, kompetent og ansvarsbevisst personale. De har god
relasjonskompetanse og tar ansvar for relasjonens kvalitet i møte med elever og
foresatte. Alle som jobber i Ås-skolen bidrar til en positiv profilering av virksomheten
utad, og bruker ressursene i lokalsamfunnet aktivt til beste for elevenes utvikling.
Personalet får nødvendig kompetanseheving, utnytter hverandres kunnskap og
erfaringer på de ulike læringsarenaene og ved å jobbe godt i team.
I Ås-skolen er det tydelig ledelse på alle nivåer, og alle ledere vet hva som forventes av
dem. Det er felles forståelse av hva som er god ledelse og hva som må prioriteres.
Lederne har tid til å følge opp sine ansatte og være støttespillere samtidig som de
utfordrer, ansvarliggjør og er gode sparringspartnere.
Det er gjennom de menneskelige ressursene framtiden skapes. I fellesskap nyter vi godt
av hverandres kompetanse, inspirerer hverandre og finner de gode løsningene på tvers i
organisasjonen. Vi drar i samme retning, og utnytter friheten vi har til gode lokale
løsninger.
og
”Løsningen ligger i å etablereopplæringsbetingelsersom vil bidra til å vekkenysgjerrighet.
Vi trenger flere historier og mindre fakta, for fortellingen utvikler en forståelsefor
rekkefølgen.Vi trenger mer dialog og mindre overføring av kunnskap,for det er gjennom
dialog at vi lærer mest.Vi trenger mer utfordring og mindre undervisning,sidendet er fra
utfordring at man vokseri kropp, sinn og ånd”. (JamesNottingham)
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Konklusjon
Sammendrag av dine vurderinger og konklusjoner i rapporten

1. Vi har en lavlærerdekning og det er krevende å dekke de økende behovene i
elevgruppa. Det er stadig flere elever med spesielle behov. Flere av disse har
vedtak som medfører stor grad av ekstra bemanning.
Valgfagene er krevende både ressursmessig og organisatorisk.
2. Vi hever elevenes leseferdigheter betydelig fra 8. til 9. trinn. Betydelig heving av
matematikkresultatene også, men dårligere utgangspunkt(8.trinns resultat)
3. Gode eksamensresultater til muntlige eksamen
4. Gode eksamensresultater både i matematikk, engelsk og norsk hovedmål.
5. Relativt mange elever med spesialundervisning som begynte i 8. klasse høsten
2013. Flere med store behov. Krevende å dekke opp deres rettmessige behov.
6. Godt faglig kvalifisert personale. To lærere påbegynte videreutdanning i
matematikk høsten 2013.
7. Høy utdanning hos skolens lærere. 46 % med lektor og lektor med tilleggsutd.
Det betyr også dyre lærere
8. Flere får etterutdanning –mye av det foregår i skoletida Utvikariering er et stort
problem. Det medfører ekstrabelastning for de som er igjen og ofte et dårligere
tilbud til elevene.
9. Gode lokaler.
10.Fornøyde elever i forhold til karriereveiledning. God oppfølging av rådgiverne.
11.De aller fleste elevene opplever at det nok utfordringer og de har bra
mestringsopplevelse.
3 elever tar videregående pensum i matematikk med vg1-eksamen våren 2014.
12.Lite sykefravær i personalet
13.Medarbeidersamtalene indikerer svært høy trivsel i personalgruppa og god faglig
delingskultur. Lærernes trivsel er avgjørende viktig for elevenes trivsel. Vi har
høyt fokus på å skape gode relasjoner mellom elever og lærere. Det er av
avgjørende betydning for godt læringsutbytte.

De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og
skolens resultater i løpet av 2014
Høsten 2014 starter vi opp med skolebasert kompetanseheving i
1.
samarbeid med Universitetet i Oslo. Dette er et ledd i den statlige
satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»
Våre fokusområder er klasseledelse og grunnleggende ferdighet i lesing.
Universitetet i Oslo vil være våre veiledere gjennom alle de 3 semestrene
prosjektet varer.
Synlig læring –hva gir best læringseffekt/best progresjon i elevenes
2.
læringen? Vil bli en del av den skolebasert kompetanseutviklingen i pkt. 1
Målrettet arbeid med grunnleggende ferdigheter og oppfølging av
3.
nasjonale prøver
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4.
5.

6.
7.
8.

Målrettet jobbing i forhold til eksamen. Gjøre elevene så godt forberedt
som mulig i forhold til de vurderingskriteriene som legges til grunn for
eksamensvurderingen.
Vurdering for Læring:
Jobbe med strategier som utvikler elevenes egenvurderingskompetanse og
at de i større grad nyttiggjør seg lærernes tilbakemeldinger og
framovermeldinger.
Gi de skoleflinke elevene utfordringer og tilbud om opplæring videregående
nivå.
Arbeide videre med NyGIV pedagogikken i forhold til de grunnleggende
ferdighetene på alle trinn –alle basisfaglærere kurses.
Forsterket fokus på hva som er god matematikkundervisning.

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
Tallet på elever - Ås ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

422

392

387

370

380

» Sum årsverk til undervisning - Ås
ungdomsskole

35,7

34,2

32,3

31,4

31,8

Andel årstimer
til
undervisning
gitt av
undervisningspersonale
på Ås
ungdomsskole
med godkjent
utdanning

98,7

97,1

100,0

100

93,9

Egen vurdering

Gjelder 2 lærere som nå skal ta PPU.
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1.2 Lærertetthet
Lærertetthet 8.-10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. 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

200910

201011

201112

201213

201314

Lærertetthet 8.-10. trinn - Ås ungdomsskole

17,4

17,0

17,6

18,0

18,8

Lærertetthet

20,2

21,5

22,2

22,2

22,5

i ordinær

undervisning

Ås ungdomsskole

Egen vurdering
Etter at valgfag ble innført har undervisningstiden økt med 30 minutter pr. klasse. Det er utfordrende å
finne lærerdekning i valgfagene og gi et bredt og godt tilbud. Vi opplever det generelt mer og mer
krevende å få dekket opp fagene samtidig som vi skal ivareta særskilt norskopplæring og
spesialundervisningen hvor det er flere og flere som trenger spesiell oppfølging.

1.3 Timer til spesialundervisning
Indikator og nøkkeltall

Antall elever som får
spesialundervisning
8. –10. trinn, i prosent

Gjelder
skoleåret
2009/10

Gjelder
skoleåret
2010/11

Gjelder
skoleåret
2011/12

8,6

7,7

8,5

5,9

5,8

5,9

Gjelder
skoleåret
2012/13

Gjelder
skoleåret
2013/14

6,2

5,6

Ås kommune skoleeier
Antall elever som får
spesialundervisning
8. –10. trinn, i prosent
Ås ungdomsskole

Egen vurdering
Omfanget har gått noe ned det siste skoleåret, men det er flere elever med store behov. Vi prøver i så stor
grad som mulig å ivareta elevene innenfor ordinær undervisning gjennom tilrettelegging uten IOP. I all
hovedsak foregår spesialundervisningen i grupper eller ved 2 lærere i klasserommet.
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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

0
0
0
3
32
32
1
2

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Klasseledelse, vurdering, matematikk, grunnleggende ferdigheter, synlig læring
Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Grunnleggende ferdigheter (NyGIV metodikk), muntlig eksamensskolering, lektor 2(matematikkprosjekt)
og matematisk programvare (Kikora, Geogebra), kroppsøving, rådgiverkonferanser for rådgiverne.
I hvilke fag gis det videreutdanning?
Matematikk og spesialundervisning

Egen vurdering
Styrking av elevenes grunnleggende ferdigheter har avgjørende betydning for elevers mestring og videre
skolegang (hindrer frafall i videregående skole). Forskning viser videre at vurdering for læring og god
klasseledelse er gir økt læringsutbytte. Vil bli fulgt opp videre i 2014 gjennom den statlige satsingen på
skolebasert kompetanseutvikling.

1.5 Pedagogeneshøyeste utdanningsnivå
Høyeste utdanningsnivå
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)
Lektor (mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på
hovedfags/mastergradsnivå)
Adjunkt m/opprykk (har godkjent utdanning tilsvarende minst 5 års normert studietid (300
studiepoeng/100 vekttall)
Adjunkt (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 4 års normert
studietid (240 studiepoeng/80 vekttall))

Antall
10
6
10
8

Lærer med 3-årig høyskole (samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole

1

tilsvarende 3 års normert studietid (180 studiepoeng/60 vekttall))
Lærer med 2-årig høyskole samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole
tilsvarende 2 års normert studietid (120 studiepoeng/40 vekttall))

0
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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 10.trinn
Indikator og nøkkeltall

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Trivsel med lærerne- Ås
ungdomsskole

3,8

3,9

3,8

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
Sosial trivsel - Ås
ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

4,2

4,4

4,3

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 - Ås ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

1,4

1,3

1,4

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

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2,9

2,9

2,9

Ingen
undersøkelse

Faglig veiledning - Ås ungdomsskole

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
» Mestring –Ås ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

3,9

4,0

3,9

Ingen
undersøkelse

2013-14

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 - Ås
ungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

4,2

4,3

4,0

Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
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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
» Karriereveiledningungdomsskole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

3,7

3,6

3,8

Ingen
undersøkelse

Ås

2013-14

Egen vurdering

3.0 Resultater
3.1 Nasjonale prøver 8. trinn - gjennomsnittsresultater
Engelsk –Ås ungdomsskole

2009-10
3,3

2010-11
3,4

2011-12
3,2

2012-13
3,2

2013-14
3,3

Lesing –Ås ungdomsskole

3,5

3,6

3,4

3,1

3,4

Regning - Åsungdomsskole

3,2

3,4

3,3

3,0

3,5

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

2010-11
3,9

2011-12
4,0

2012-13
3,7

2013-14
3,8

Regning - Åsungdomsskole

3,6

4,0

3,5

3,5

Egen vurdering
Tilfredsstillende resultater på 8. trinn, spesielt i matematikk. Betydelig over landsgjennomsnittet
(henholdsvis 3.0, 3,1, 3,1) og også over Akershusgjennomsnittet (3,2, 3,3, 3,2)
Stor fremgang i lesing fra 8. trinn til 9. trinn(fra 3.1 til 3.8). Godt fornøyd med resultatet. Også god
framgang i matematikk fra 3.0 til 3,5, men vi skulle ønske at resultatet var noe bedre. Landsgjennomsnittet
er 3,4 både i lesing og regning, mens Akershussnittet er påhenholdsvis 3,6(lesing)og 3,5(regning).
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3.3 Nasjonale prøver lesing 8. 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 integrerti 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

3,0

0,9

1,7

9,6

6,7

Mestringsnivå 2 - Ås ungdomsskole

9,8

15,9

10,2

17,4

19,2

Mestringsnivå 3 - Ås ungdomsskole

43,6

25,7

50,0

38,3

40,4

Mestringsnivå 4 - Ås ungdomsskole

26,3

41,4

18,6

24,3

22,3

Mestringsnivå 5 - Ås ungdomsskole

17,3

15,9

19,5

10,4

11,5

Mestringsnivå 1 - Ås ungdomsskole

Egen vurdering
25,9% av elevene på mestringsnivå 1 og 2 indikerer at mange elever har mangelfulle grunnleggende
ferdigheter i lesing. De dårligst fungerende elevene får lese-/skrive opplæringskurs gjennom NyGIV.
Norsklærerne har stort fokus på lese-/skriveopplæringen og samtidig skal alle lærerne 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 integrerti 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 - Ås ungdomsskole

2,9

0

3,3

4,4

Mestringsnivå 2 - Ås ungdomsskole

8,8

3,8

8,1

13,4

Mestringsnivå 3 - Ås ungdomsskole

22,8

32,4

29,3

35,5

Mestringsnivå 4 - Ås ungdomsskole

24,3

21,0

34,1

26,9

Mestringsnivå 5 - Ås ungdomsskole

41,2

42,9

25,2

19,9
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Egen vurdering
Mens det på dette kullet i fjor var 27% av elevene på nivået 1 og 2, er det i år redusert til 17,7%. Videre
har elevene på de 2 høyeste nivåene økt fra 34,7% til 46,8%. Høy lesehastighet og god tekstforståelse er
avgjørende viktig i alle fag og selv om det er god framgang skal det jobbes intenst med dette i alle fag. De
elevene som presterer svakest får også på 9. trinn tilbud om kurs (NyGIV).

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 - Ås ungdomsskole

8,9

3,5

5,0

7,0

6,8

Mestringsnivå 2 - Ås ungdomsskole

14,8

13,3

15,1

26,3

20,3

Mestringsnivå 3 - Ås ungdomsskole

41,5

38,9

43,7

38,6

41,2

Mestringsnivå 4 - Ås ungdomsskole

20,7

24,8

17,6

16,7

20,6

Mestringsnivå 5 - Ås ungdomsskole

14,1

19,5

18,5

11,4

11,0

Egen vurdering
Årets 8. trinns kull gjør det betydelig bedre enn fjorårets 8. trinn. Færre elever på nivå 1+2 og flere på de 2
høyeste nivåene. Likevel er det 27% av elevene på de 2 laveste nivåene, noe som betyr at over ¼ av
elvene har store mangler i de grunnleggende ferdighetene. Det jobbes intenst med å øke motivasjonen og
holdningene til faget. De svakeste trenger en mer praktisk tilnærming til faget og de sterkeste trenger
utfordringer å strekke seg etter. Det må jobbes mye med å gjøre faget spennende og gi elevene
mestringsopplevelser. De svakeste elevene tilbys NyGIV-kurs.
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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
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.
2011-12

2012-13

2013-14

Mestringsnivå 1 - Ås ungdomsskole

Indikator og nøkkeltall

1,8

2,5

4,1

Mestringsnivå 2 - Ås ungdomsskole

4,6

19,2

14,2

Mestringsnivå 3 - Ås ungdomsskole

27,5

29,2

37,6

Mestringsnivå 4 - Ås ungdomsskole

22,0

21,7

25,1

Mestringsnivå 5 - Ås ungdomsskole

44,0

27,5

18,9

Egen vurdering
Betydelig reduksjon av elever på nivå 1 og 2 fra 8. klasse til 9. klasse. Redusert fra 33,3% til 18,3%.
Videre er elevene på de 2 høyeste nivåene økt fra 28,1% til 44,0%. Uansett framgang gjelder det samme
for 9. trinns elevene som for 8. trinns elvene (se der). Elevene med de svakeste grunnleggende
ferdighetene deltar på NyGIV- kurset

3.7 Nasjonale prøver engelsk 8. 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 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 - Ås ungdomsskole

4,0

1,8

3,4

8,8

9,8

Mestringsnivå 2 - Ås ungdomsskole

16,9

13,4

19,3

14,2

20,6
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Mestringsnivå 3 - Ås ungdomsskole

41,9

43,8

39,5

38,9

40,8

Mestringsnivå 4 - Ås ungdomsskole

21,8

29,5

25,2

24,8

18,1

Mestringsnivå 5 - Ås ungdomsskole

15,3

11,6

12,6

13,3

10,8

Egen vurdering

Over 30% av elevene på nivå 1 og 2 indikerer at det er mange av elvene som begynte
på skolen høste 2013 som sliter med faget og har manglende grunnleggende kunnskap.
Det indikerer videre at det må jobbes intenst med faget de 3 årene på ungdomsskolen.

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
Indikator og nøkkeltall

skoleår 2012/2013
Ås ungdomsskole

» Engelsk skriftlig standpunkt

3,8

» Engelsk muntlig standpunkt

4,1

» Fordypning i engelsk standpunkt

3,5

» Fransk 1 standpunkt

4,0

» Spansk 1 standpunkt

4,2

» Tysk 1 standpunkt

3,4

» Kunst og håndverk standpunkt

3,9

» Kroppsøving standpunkt

5,0

» Matematikk standpunkt

3,6

» Mat og helse standpunkt

4,2

» Musikk standpunkt

4,4

» Naturfag standpunkt

4,0

» Norsk hovedmål standpunkt

4,1

» Norsk sidemål standpunkt

4,0

» Norsk muntlig standpunkt

4,3

» Religion, livssyn og etikk standpunkt

4,3

» Samfunnsfag standpunkt

4,1
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3.8.2 Eksamenskarakterer 2012/2013
Indikator og nøkkeltall

Ås ungdomsskole

» Engelsk skriftlig eksamen

3,9

» Engelsk muntlig eksamen

5,1

» Fransk 1 muntlig eksamen
» Spansk muntlig eksamen

3,9

» Tysk 1 muntlig eksamen
» Matematikk skriftlig eksamen

3,7

» Matematikk muntlig eksamen

4,0

» Naturfag muntlig eksamen

3,9

» Norsk hovedmål skriftlig eksamen

3,8

» Norsk sidemål skriftlig eksamen

3,4

» Norsk muntlig eksamen

4,4

» Religion, livssyn og etikk muntlig eksamen

4,4

» Samfunnsfag muntlig eksamen

4,5

Egen vurdering

Godt resultat i matematikk på skriftlig eksamen. Langt over landsgjennomsnittet.
Også godt resultat i engelsk – både skriftlig og muntlig - og tilfredsstillende resultat i
norsk hovedmål. I norsk sidemål skulle vi ønske et bedre resultat.

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 - Ås
ungdomsskole

40,9

41,3

42,7

41,7

40,8

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 avspeiler resultatene av standpunktkarakterene og
eksamensresultatene. Tilfredsstillende resultat. Det viktigste er at vi har en
karaktervurdering som vi kan stå inne for og som vi mener er korrekt. Det er viktig med
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en likeverdig vurdering skoler i mellom slik at det blir et rettferdig inntak til videregående
skole.

4.0 Elevers fravær skoleåret 2012/2013
Antall elever x antall
skoledager
Antall dager med lovlig
fravær
Antall dager med fravær
uten tillatelse

8. trinn

9. trinn

10. trinn

24320

23180

23750

813

849

887

24

48

22

Egen vurdering

På alle trinnene er det enkeltelever som med ekstremt stort fravær p.g.a sykdom enten fysiske eller psykisk.
Ugyldig fravær skyldes delvis skulk, at elever ikke leverer meldinger eller at lærer
glemmer å krysse av i systemet at melding er levert. Det gjelder også feriereiser hvor
de ikke har fått innvilget permisjon etter å ha levert søknad rett før avreise.
For øvrig utgjør permisjoner i forhold til utenlandsreiser en betydelig del av fraværet.

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

2010

2011

2012
1,71
1,03
0,68

Fravær
Korttidsfravær
Langtidsfravær

2013
3,68
1,19
2,49

Egen vurdering

Korttidsfraværet er omtrent som i fjor. Lite kortidssykdom i personalt og en god del av
fraværet skyldes også sykt barn. Noe mer langtidsfravær enn i 2012, men disse
skyldes sykdom som ikke er jobbrelatert.

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

System for oppfølging av lærere:
Medarbeidersamtaler med stort fokus på klasseledelse og vurdering for læring
Medarbeiderundersøkelsen
Skolevandring
Systemer for oppfølging av læringsresultater:
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Oppfølging av nasjonale prøver. Lærerne analyserer resultatene og drøfter tiltak
Både på 8. trinn og 9. trinn gis de elevene som ligger på de laveste
mestringsnivåene tilbud om/anbefales å delta på NyGIV(øving i grunnleggende
ferdigheter)
Elevsamtaler
Jevnlig underveisvurdering (vurdering for læring)
Utviklingssamtaler
Halvårsvurderinger med og uten karakter
Elevundersøkelsen
Aktivt elevråd
Ukentlige teammøter
Ukentlige møter i plangruppa
Drøfting både i plangruppa og på teamene hvordan vi best mulig kan utnytte
ressursene best mulig til det beste for elevens læring
Karaktermøter både i fag og orden og oppførsel
Samarbeid om karaktervurdering/likeverdig vurdering
Oppfølging av kartleggingsprøver

6.1 Ståstedsanalyse
Har du gjennomført ståstedsanalyse i 2013?
Når ble den sist gjennomført, evt. når har du planer om å gjennomføre denne?
Vi har ikke gjennomført ståstedsanalyse for 2013.
I fra høsten 2014 til jul 2015 skal vi delta i den statlige satsingen på «skolebasert
kompetanseutvikling for ungdomstrinnet».
I den sammenheng vil flere elementer i ståstedsanalysen ivaretas.
God oversikt gjennom analyse av elevundersøkelsen og
medarbeiderundersøkelsen

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

Store uutnyttede områder nord og øst for skolen. Relativt liten skoleplass som ikke er
spesielt godt tilrettelagt verken for undervisning eller lek. Områder utenfor skolens
område brukes imidlertid mye i kroppsøvingstimene og til dels i naturfag.
Vi har ennå ikke fått anvendt de bevilgede midlene (bevilget i 2013) til oppgradering av
uteområdene, men vi er i gang, og vi regner med at vi har fått ting på plass i løpet av
september. Det vil gjøre skoleområdet til et mer egnet område for aktivitet.
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7.2 Fysiske forhold inne
Hvorledes er de fysiske forholdene inne? Er det nok arbeidsplasser for lærerne, møterom, spesialrom etc

I noen av klasserommene(i sydfløyen) har det vært dårlige luftforhold helt siden skolen
ble rehabilitert. Det har vært påpekt årlig og det har vært utført luftmålinger der.
Målingene har vært innenfor normalverdiene, men problemene med dårlig luft har
spesielt i de varmeste vår- og høstmånedene vært et stort problem både for elever og
lærere.
Vi har god plass til elevene og vi har svært gode spesialrom. Alle lærerne har også
gode arbeidsplasser og foreløpig er det også nok arbeidsplasser til alle tilsatte.

8.0 IKT
Antall elever per brukbar PC
Antall digitale tavler
Prosentvis antall lærere som lar elevene
bruke data i undervisningen flere ganger i
uken
Pprosentvis 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
0,88
3
100%

2013
1,0
3
85%

0

0

0

0

0

0

Egen vurdering
Alle elever har sin egen minimaskin. Maskinparken er imidlertid begynt å bli noe foreldet. De
eldste minimaskinene er nå 4 år og er modne for utskifting. Den største utfordringen i 2013 har
vært påloggingstiden da nettverket ble oppgradert. Det går for mye tid til spille ved venting på
pålogging. Det skjedd imidlertid en bedring høsten 2013. I tillegg er det stadig maskiner ute av
drift. Det er ressurskrevende å holde alle maskinene oppdaterte til en hver tid.
Videre er skjermene på minimaskinene for små i forhold til en del av de programvarene vi
bruker.

Ås, mars, 2014
Steinar Roti (s)
Rektor
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