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Skolens visjon

Åsgård skole er en skole for alle. Vi har et inkluderende miljø, preget av trygghet,
mestring og trivsel. Vi verdsetter fellesskapet og det at vi er forskjellige. En Åsgård
elev er en god venn!
Hver enkelt blir sett og hørt. Vi møter hverandre med en positiv innstilling og raushet. Vi
har godt humør og gleder oss til hver dag.
Åsgård skole ruster barna for framtiden, og har kunnskap for livet i fokus. Elevene
får faglige utfordringer som stimulerer lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet. Elevene
har et bevisst forhold til sin egen læring; de vet hva som er målet og hvordan de kan
jobbe for å nå det. De kan vurdere eget og andres arbeid på en god måte. De har evne
til kreativ og kritisk tenkning, de samarbeider godt og har gode grunnleggende
ferdigheter. På Åsgård har vi et inspirerende og trygt læringsmiljø der det er rom for å
prøve og feile.
De voksne er kunnskapsrike, faglig oppdaterte, og har et reflektert forhold til egen
undervisning. Skolen har en god kultur for tilbakemelding. Undervisningen ved skolen er
målrettet og variert, tilpasset den enkelte. Den vekker engasjement. Vi begeistrer barna!
Åsgård skole har et positivt og imøtekommende personale som samarbeider godt med
hjemmet. Samarbeidet er preget av åpenhet, respekt og god dialog, og sikrer foresatte
medansvar i skolen.
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Konklusjon
Sammendrag av vurderinger og konklusjoner i rapporten
CDE ( Community Designed Education) prosessen har skapt et høyere refleksjonsnivå i
personalet. De pedagogiske diskusjonene er bedre teoriforankret og undervisningen i større
grad relatert til forskning. Det kommunale fokuset på «Synlig læring» passer derfor godt inn i
vårt utviklingsarbeid.
I visjonen har vi som mål å undervise på en variert måte, tilpasset den enkelte elev. Vi skal
begeistre barna og ha klare forventninger i forhold til prestasjonene.
Vi har fokus på faglig utvikling hos elevene, og i hjem-skole planen er tiltak rettet inn mot
foreldrenes ansvar for den faglige utviklingen hos barna.
Systemarbeidet rundt elevene som vi nå har hatt i fokus over mange år har god effekt. Vi har en
rolig og fornøyd elevgruppe. Det drives godt elevrådsarbeid og trivselsleder ordningen fungerer.
De voksne er tett på elevene både ute og inne, stor grad av årvåkenhet og reaksjon på uønsket
adferd. Rask og tett kontakt med hjemmet dersom det er saker av mer alvorlig karakter. Skolens
«Plan for positivt skolemiljø» ( Beredskapsplanen) er en god plan som er i bruk.

De viktigste tiltakene som skolen skal gjennomføre for å bedre elevenes og
skolens resultater i løpet av 2014
1.
2.

3.
4.
5..

All undervisning i norsk, matematikk og engelsk har klare mål og kriterier slik at
elevene vet hva som er målet for undervisningen og hva de må gjøre for å nå det
Utarbeide egen plan for lese- og skriveopplæringen ved skolen.
Revidere skolens plan for kartlegging og oppfølging av faglige resultater.
Ta i bruk verktøy for registrering av resultater
Alle bruker leseutviklingsskjemaet.
All undervisning planlegges i forhold til holdninger og ferdigheter i tillegg til det
faglige innholdet (ASK-modellen)
Hva vi gir av lekser, omfanget og oppfølgingen. Nyere forskning må styre praksis.

Hvorledes gikk det med de viktigste tiltakene som skolen skulle gjennomføre for å
bedre elevenes og skolens resultater i 2013
All undervisning i norsk, matematikk og engelsk
har klare mål og kriterier slik at elevene vet hva
som er målet for undervisningen og hva de må
gjøre for å nå det
Undervisningen skal være variert, med bruk av
godt læringsverktøy.
Det uttrykkes klare forventninger til elevene.
Enda bedre rutiner for oppfølging av elevenes
faglige og sosiale utvikling.
Det skal brukes 15 min. av fellestiden hver uke
hvor personalet deler erfaringer om opplegg og
metode
Legge til rette for ulike former for tilbakemelding
Utarbeide egen plan for lese- og
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Hvorledes gikk det i 2013
Vi er godt i gang og arbeider videre med dette

Vi har dette i fokus og blir stadig bedre.
Faglige forventninger til elevene har god effekt.
Planen fulgt
Det var liten interesse for dette fra personalets
side. Ble derfor ikke gjennomført hver uke.
Kvaliteten på tilbakemeldingene har økt.
Dette blir gjort våren 2014. En ressursgruppe er

skriveopplæringen ved skolen.
Revidere skolens plan for kartlegging og
oppfølging av faglige resultater.
Hva vi gir av lekser, omfanget og oppfølgingen.
Nyere forskning må styre praksis.

klar
Blir gjort våren 2014 sammen med lese- og
skriveopplæringsplanen
Vi er ikke i mål og fortsetter å arbeide med dette.

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 –Åsgård skole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

334

326

318

340

316

» Sum årsverk til undervisning –
Åsgård skole

27,6

26,5

24,8

25,0

25,1

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

91,6

88,1

90,2

91,5

95,8

Egen vurdering
Elevtallet gikk ned mer enn forventet. 14 færre elever ved skolestart i aug. 2013. Neste skoleår
stiger elevtallet igjen til rundt 340. På 2. trinn er det 52 elever, neste års 1. trinn ser ut til å bli
på 58.
Andelen timer gitt av ufaglærte har gått ned. Dette skyldes at færre elever har hatt to-språklig
fagopplæring. Alle ordinære undervisningstimer gis av lærere med godkjent utdanning.

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
2009-10 2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
Lærertetthet 1.-7. trinn –Åsgård skole

13,1

14,1

14,1

15,5

14,4

Egen vurdering
Lærertettheten vil være større på skoler med vikarmodell. Åsgård har en slik modell.
Elevene sikres et godt undervisningstilbud ved at det ikke settes inn ufaglærte vikarer ved korttidsfravær.
Elevene er ikke delt inn i klasser. Alle elevene på trinnet utgjør basisgruppen. Lærerressursene
organiseres i forhold til elevgruppens behov, fag og metodikk. Gruppestørrelsen varierer. Det er tre
kontaktlærer på hvert trinn.
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1.3 Timer til spesialundervisning
Indikator og nøkkeltall

Skoleåret
2009/10

skoleåret
2010/11

Skoleåret
2011/12

Skoleåret
2012/13

Skoleåret
2013/14

Antall elever som får spesialundervisning 1. –4. trinn, i
prosent –Åsgård skole

0,5

1,1

0,5

0,5

0,0

Antall elever som får spesialundervisning 5. –.7. trinn, i
prosent –Åsgård skole

2,1

2,0

4,3

2,0

4,3

Egen vurdering
Det er en lav prosentandel av våre elever som har spesialundervisning (1,8%).
Ingen elever på de fire laveste trinnene. Vi prioriterer tidlig innsats og ressurser til tilpasset opplæring.
Arbeidslagmodellen sørger for kontinuitet og trygghet for elevene.

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

2
1
2
28
21
28
3

Kommentarer
Hva er det gitt etterutdanning i på plandagene?
Skjult mobbing - System/struktur - Synlig læring
Hva er det gitt etterutdanning i utenom plandagene?
Synlig læring - Mål/kriterier - Matematikk/BLT - P4C - Spesifikke språkvansker - Førstehjelp
I hvilke fag gis det videreutdanning?
Matematikk2 - Spesialpedagogikk
Egen vurdering
Positivt med den etterutdanningen kommunene har lagttil rette for. Det har gjort at en stor andel
av lærerne har deltatt på etterutdanning.
Også positivt med videreutdanning.
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1.5 Pedagogenes høyeste utdanningsnivå
Høyeste utdanningsnivå

Antall

Lektor m/opprykk (godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har
godkjent utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid

0

Lektor (mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdanning på

1

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

9

Adjunkt

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

13

Lærer med 3-årig høyskole
Lærer med 2-årig høyskole samlet har godkjent utdanning fra universitet eller høgskole

2

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

1

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
Trivsel med lærerne –Åsgård
skole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

3,8

4,3

4,2

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 7. trinn
Indikator og nøkkeltall
Sosial trivsel –Åsgård skole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

4,5

4,6

4,4

Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
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2013-14

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

1,2

1,2

1,4

Ingen
undersøkelse

Mobbing på skolen –Åsgård skole

2013-14

Egen vurdering

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
Faglig veiledning –Åsgård skole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

3,2

3,4

3,8

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 7. trinn
Indikator og nøkkeltall
» Mestring –Åsgård skole

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

3,9

4,1

3,9

Ingen
undersøkelse

Egen vurdering
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2013-14

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

» Faglig utfordring - Åsgård skole

4,4

2012-13

2013-14

Ingen undersøkelse

Egen vurdering

3.0 Resultater
3.1 Nasjonale prøver 5. trinn – gjennomsnittsresultater

Engelsk –Åsgård skole

2009-10
2,3

2010-11
1,9

2011-12
-

2012-13
2,3

2013-14
2,1

Lesing - Åsgård skole

1,9

2,1

1,8

2,3

2,1

Regning - Åsgård skole

2,2

1,8

2,0

2,2

2,2

Egen vurdering
Som forventet.
Disse elevene har hatt stabile lærerkrefter hele veien. Forventninger har vært klart uttrykt.

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

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

Mestringsnivå 1 - Åsgård skole

4,2

33,3

22,9

31,1

17,1

11,9

Mestringsnivå 2 - Åsgård skole

39,6

38,5

43,8

55,6

34,1

61,9

Mestringsnivå 3 - Åsgård skole

56,3

28,2

33,3

13,3

48,8

26,2
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2013-2014

3.3 Nasjonale prøver i lesing 8. trinn (Åsgårds skoles elever)
Indikator og nøkkeltall

2011-12

2012-13

2013-14

(5.trinn 200809)

(5.trinn 200910)

(5.trinn 201011)

Gjennomsnitt

3,3

3,7

Mestringsnivå 1 -

2,2%

4,9%

2,9

Mestringsnivå

6,7%

19,5%

8,8

Mestringsnivå 3

13,3%

36,6%

26,5

Mestringsnivå 4

53,3%

22,0%

38,2

Mestringsnivå 5

24,4%

17,1%

23,5

2

Vurdering
Disse elevene har hatt en god faglig leseutvikling.
22,9% var på nivå 1 i 5.klasse. Nå er 11,7% på de to laveste nivåene.
33,3% av elevene var på nivå 3 da de gikk i 5.
Nå i 8. er 61,7% av elevene på de to øverste nivåene.

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
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 - Åsgård skole

12,8

35,4

23,1

9,8

14,3

Mestringsnivå 2 - Åsgård skole

51,3

47,9

56,4

56,1

50,0

Mestringsnivå 3 - Åsgård skole

35,9

16,7

20,5

34,1

35,7
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3.5 Nasjonale prøver i regning 8. trinn (Åsgårds skoles elever)
Indikator og nøkkeltall

2011-12

2012-13

2013-14

(5.trinn 2008-09)

(5.trinn 2009-10)

(5.trinn 2010-11)

Gjennomsnitt

3,2

Mestringsnivå 1 -

3,7

0

5,1%

4,1

6,7%

30,8%

2,0

Mestringsnivå 3

35,6%

28,2%

36,7

Mestringsnivå 4

31,1%

12,8%

34,7

Mestringsnivå 5

26,7%

23,1%

22,4

Mestringsnivå

2

Vurdering

35,4%av elevenevar på nivå 1 i 5. Nå er bare6,1% på de to lavestenivåene.
Et veldig godt resultatog en flott utvikling.
16,7%var på nivå 3. Nå er 57,1%av elevenepå de to øverstenivåene.
Den lærerensom har hatt hovedansvaret
for matematikkopplæringen
med disseelevenehar
spisskompetanse
i faget.
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 - Åsgård skole

7,5

34,0

-

12,2

19,0

Mestringsnivå 2 - Åsgård skole

60,0

42,6

-

46,3

52,4

Mestringsnivå 3 - Åsgård skole

32,5

23,4

-

41,5

28,6

3.7 Nasjonale prøver i engelsk 8. trinn (Åsgårds skoles elever)
Indikator og nøkkeltall

2011-12

2012-13

2013-14

(5.trinn 2008-09)

(5.trinn 2009-10)

(5.trinn 2010-11)

Gjennomsnitt

3,4

3,6

0

7,7%

4,2

6,7%

10,3%

6,3

Mestringsnivå 3

35,6%

41,0%

43,8

Mestringsnivå 4

31,1%

17,9%

20,8

Mestringsnivå 5

26,7%

23,1%

25,0

Mestringsnivå 1 Mestringsnivå

2

Vurdering
Også i dette faget har elevene hatt en god faglig utvikling. Læreren har spisskompetanse i eng.
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4.0 Elevers fravær 2013
Antall elever x antall
skoledager
Antall dager med
lovlig fravær
Antall dager med
fravær uten tillatelse

1.- 4. trinn

5.- 7. trinn

36.860

27.360

1210

847
10

Egen vurdering

Plan for «Forebygging av skolevegring» er gjort kjent. Arbeidet intensiveres i 2014,
bl.a. med å innarbeide gode interne rutiner.

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

År
2010

Skole
SFO

Kortidssykefravær
89
78

%
1,52
3,15

Langtidssykefravær
190
109

%
3,25
4,40

2011

Skole
SFO

143
57

2,62
2,11

294
150

5,38
5,56

2012

Skole
SFO

136
66

2,25
2,67

225
58

3,72
2,34

2013

Skole
SFO

231
49

2,59
3,51

336
60

3,77
4,30

Egen vurdering
Til pkt. 5.0. Prosenten er regnet ut fra antallet virkedager i skolen ( 8908) og Sfo (13959).
Tidligere har prosenten vært regnet ut fra antallet arbeidsdager (196 i skole).

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

Lærerne er organisert i arbeidslag med fast avsatt samarbeidstid hver uke. Ofte er lederne
innom arbeidslaget i denne tiden.
Oppfølging av resultater fra kartleggingsprøver, nasjonale prøver og elevundersøkelsen gjøres i
disse møtene og da med hele arbeidslaget samt spes.ped.koordinator/leseveileder.
Rektor skolevandrer. Følges opp med refleksjonssamtalermed arbeidslaget og med
enkeltlærere etter behov.
Nyutdannede får veiledning. Inneværende år av inspektør Marianne Skogvoll.
Ledelsen gjennomfører personalsamtaler gjennom hele året. Medarbeidersamtaler min. 1 g/år.
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6.1 Ståstedanalyse
Skolen har ikke gjennomført ståstedsanalysen i 2013.

Vi bruker denne modellen i mange sammenhenger for å sjekke ut om vår organisasjonsmodell
holder mål.
Er våre mentale «bilder» samstemte nok til at vi kan føle oss rimelig sikre på at vi mener det
samme, jfr. Visjonen, og er våre systemer og strukturer gode nok?
Vi vurderer om det må gjøres justeringer, f.eks. med arbeidslagmodellen. I slike drøftinger har vi
prosesser i personalet som åpner for stor grad av innflytelse.
Denne måten å tenke organisasjonsutvikling på samsvarer også godt med den kommunale
satsingen« Synlig læring».

7.0 Fysiske forhold
7.1 Fysiske forhold ute
Vi har et stort uteanlegg med mange muligheter til fysisk aktivitet, lek og undervisning:
Vi har en grusbane, en taubane, ballvegg og ball binge, en skate-rampe, et
utebordtennisbord og en basketbane. Vi har også en klatrevegg og flere huskestativ. Det
trengs noe vedlikehold på en del av installasjonene bl.a. ballbingen, skaterampen og
klatreveggen.
I tillegg har vi en liten fotballbane og sandkasse for småtrinnet, og i skolegården er det
merket opp for ulike paradiser og utesjakk.
Vi har en bod med mye utstyr til utlån som elevrådet administrerer, og Trivselslederne har
sin bod med utstyret de bruker til trivselsaktiviteter.
Begge lekebodene trenger vedlikehold.
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Det om flere husker ute i skolegården og islegging av grusbanen vinterstid.

7.2 Fysiske forhold inne
Vi har arbeidsrom til hvert trinn /arbeidslag for personalet.
Vi har to møterom hvor det ene kan deles i to. Det største møterommet brukes også som
undervisningsrom.
Mediateket er det eneste rommet vi har til å samle litt større grupper ( maks 80), foruten
gymsalen.
Vi har de spesialrommene som vi i utgangspunktet trenger: sløydsal m/ keramikkrom, rom til
tekstilforming, heimkunnskap, bibliotek, naturfagrom, datarom og musikkrom.
Vi savner et par grupperom i tilknytning til musikkrommettil gruppeaktiviteter med bl.a.
instrumenter (band rom).
Vi har et læringsverksted til spesialundervisning og annen smågruppeundervisning.
Dusjene i gymsalen trenger oppgradering –også hva vanntemperatur angår.
Undervisningsrommene er små. I pav. 4 og 5 er det behovfor å slå ut veggene mot noen av
grupperommene slik at klasserommene blir større.
Pav. 2 har begrensninger på oppholdstid i rommene pga mangel på ventilasjonsanlegg. Pav
3 har et ventilasjonsanlegg som fungerer dårlig/ er ute av drift i perioder.

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
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
4,46
12

2013
4,1
12

Egen vurdering
For få og gamle maskiner, dårlige tekniske løsninger.
De bærbare maskinene fungerer ikke så godt som vi skulle ønske. Det mangler også
programvare. Det trådløse nettverket er tilfredsstillende.

Åsgård, mars 2014

Laila G. Bakken
Rektor

14

