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Forord 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 

om tilstanden i opplæringen. Denne rapporten skal som et minimum omtale 

læringsresultater, frafall og læringsmiljø. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår 

det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et 

bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er 

nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, jf. opplæringsloven § 13-10 

andre ledd. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i 

grunnopplæringen er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle 

systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det 

generelle systemkravet er mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum 

skal dekke. 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 

sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på 

opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å 

drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er 

kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om 

hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved 

sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og 

mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

**** 

Nytt av i år er at tilstandsrapport for året som har vært skrives i sammenheng 

med utviklingsmelding for kommende år – i ett og samme dokument. Denne 

strukturen er også å finne igjen i skolenes rapporter. Det har i løpet av 2017 

pågått et betydelig prosessarbeid, i tett samarbeid med Knut Roald, tidligere 

dosent ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, knyttet til endring av den strukturelle 

oppbyggingen av dokumentene, samt involvering og sammenheng med skolenes 

og skoleeiers årshjul for kvalitetsarbeid i skolen.  
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Sammendrag 
De seneste årene har God og synlig progresjon for alle elever vært et overordnet 

mål for utviklingen i Ås-skolen. 

Utviklingsarbeidet i 2017 har også hatt dette som overordnet mål, med fokus på 

Ledelse/organisasjonsutvikling, Læringsmiljø, Synlig læring i fag og 

grunnleggende ferdigheter, deltakelse i det statlige videreutdanningsprogrammet 

for lærere og samarbeid med Vitenparken og NMBU. 

Skolene har hatt noe forskjellig fokus ut fra målet. De har tatt utgangspunkt i 

den enkelte skoles behov. 

Det har i lederkollegiet, mellom skoler og på den enkelte skole vært arbeidet 

med bedre strukturer og rutiner for resultatoppfølging samt  utvikling av 

profesjonsfellesskap. 

Kvalitetssystemet er forbedret, med en dokumentstruktur vi vurderer som 

enklere og mer hensiktsmessig og som et godt arbeidsredskap for videre 

utvikling av Ås-skolen. 

Strukturen / kvalitetssystemet vil beholdes slik at vi videre vil konsentrere oss 

om forbedring av kvalitetsarbeidet, det vil si bruken av kvalitetssystemet. 

Vi ser at Ås-skolen samlet har tatt noen gode skritt framover – og at vi arbeider  

mot  bedre felles rutiner og kunnskapsgrunnlag og større grad av delingskultur 

og Vi-følelse. Dette tror vi vil gi god bakgrunn for godt arbeid i årene framover. 

Resultatene i Ås-skolen er jevnt over gode og ligger stort sett over eller på nivå 

med Akershus fylke og over nasjon.  

Vi kan imidlertid ikke si oss fornøyd så lenge det fins enkeltbarn i Ås-skolen som 

melder om krenkelser eller mobbing, og vi vil derfor ha sterkt trykk på et godt 

læringsmiljø videre. 

**** 

Tre hovedområder er valgt som hovedfokus for perioden fram til 2021: Lesing, 

Dybdelæring og Læringsmiljø og profesjonsfellesskap. Tiltak for 2018 beskrives 

under disse. 

I tillegg har barnehager og skoler felles satsingsområder; Gode overganger og 

Bærekraftig utvikling. 
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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

1 Felles satsningsområder for Ås-

skolen i 2017 

2.1 Satsningsområder 2017: 

 Ledelse / organisasjonsutvikling: videreutvikling av Ås-skolen som 

lærende organisasjon, undersøkende profesjonsfellesskap, med lærende 

møter, deling i profesjonsfellesskap 

 Læringsmiljø: Implementering av kommunal plan og skolenes lokale 

planer, samt nytt kapittel 9A i opplæringsloven som omfatter elevens 

læringsmiljø 

 Synlig læring i fag og grunnleggende ferdigheter: fortsatt arbeid på den 

enkelte skole ut fra lokale behov 

 Satsing på grunnleggende ferdigheter og P4C for lærere (filosofering i 

skolen) med tiltak ut fra den enkelte skoles behov 

 Videreutdanning i fag: Fortsatt deltakelse i det statlige 

videreutdanningsprogrammet Kompetanse for kvalitet. Mål om økning av 

antall deltakere til minimum 20 per år. 

 Fortsatt samarbeid med Vitenparken og NMBU, for å møte intensjonen i 

Realfagstrategien1. Sammen vil vi arbeide mot å søke 

Utdanningsdirektoratet om å bli Realfagskommune i 2018.   

1.2 Slik har kommunen jobbet med satsningsområdene 

Ledelse og organisasjonsutvikling 

Mange nye ledere inn i Ås-skolen de siste årene har tydeliggjort behovet for 

felles kunnskapsgrunnlag, arbeidspraksis og tydeligere organisasjonsstruktur, 

både på kommunenivå og innad på den enkelte skole. 

Det var behov for en opprydding i planverket, og en tydeligere strategisk plan for 

pedagogisk utviklingsarbeid for årene fremover. 

Skoleledersamlinger med Knut Roald er gjennomført over 2x2 dager, med arbeid 

i skolelederkollegiet og på den enkelte skole mellom samlingene. Dette er ledd i 

en satsing som har gått over flere år, med mål om å utvikle Ås-skolens 

profesjonsfellesskap og delingskultur. 

I tillegg har det vært gjennomført  revidering av rapportering og planverk, samt 

årshjul.  

                                       
1 https://www.regjeringen.no/contentassets/869faa81d1d740d297776740e67e3e65/kd_realfagsstrategi.pdf  

https://www.regjeringen.no/contentassets/869faa81d1d740d297776740e67e3e65/kd_realfagsstrategi.pdf
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Dette har styrket profesjonsfellesskapet og gitt organisasjonen en tydelig vei 

fremover. 

Læringsmiljø 

Kommunal Handlingsplan for godt psykososialt miljø er utarbeidet og arbeidet 

med i lederkollegiet. Hver skole har utarbeidet sin egen plan ut fra dette 

dokumentet. Læringsmiljø og kap.9A i Opplæringsloven har stadig vært tema i 

ledermøter, og i samarbeidsmøter mellom PPS og skoleledelsen. 

Læringsmiljø ut fra PALS og Mitt Valg, klasseledelse og relasjonsarbeid er 

arbeidet med på den enkelte skole, ut fra behov. 

Synlig læring i fag og grunnleggende ferdigheter 

Ledersamlinger og workshops for bruk av digitale løsninger for registrering og 

evaluering av læringsresultater er gjennomført. 

Dette er dessuten arbeidet med på den enkelte skole, og beskrives i deres 

tilstandsrapporter som Den gode timen, Den gode økta, Vurdering for læring og 

andre temaer med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget i Synlig læring, og med 

god og synlig progresjon for den enkelte elev som mål. 

P4C for lærere (filosofering i skolen) og Inquiry-baserte metoder i 

skoleledelse 

Kurs og workshops er gjennomført  for lærere og skoleledere. Dette gir gode 

metoder for dybdelæring og utvikling av profesjonsfellesskap.  

Videreutdanning i fag 

Skoleåret 2017-18 har Ås kommune 19 lærere på videreutdanning. Lærerne 

melder om godt utbytte av studiene. 

Samarbeid med vitenparken og NMBU 

Alle 4.trinnselever og ungdomstrinnselever på valgfag har hatt en dag hver på 

Vitenparken, med opplegg ut fra kompetansemål i fagene. Felles fagdag for 

skoleledere og barnehagestyrere har vært gjennomført. Nye tilbud innføres også 

for 1.trinnselevene. Samarbeidet med Vitenparken har fungert godt. 

Ås ungdomsskole har igangsatt et tverrfaglig prosjekt  i temaet  Bærekraftig 

utvikling i samarbeid med Vitenparken og NMBU. 

Den statlige ordningen med realfagskommuner fases ut. I forbindelse med 

innføring av reviderte læreplaner, satser vi videre på Bærekraftig utvikling som 

et av Ås-skolens felles satsingsområder for de neste årene. Se kapitlet 

Utviklingsmelding for 2018.  

 

Skoleeiers egenvurdering 
Vi ser en tydelig styrket organisasjon, med felles retning i det pedagogiske 
utviklingsarbeidet fremover. 

Revidering av planverket har gitt et hensiktsmessig årshjul, med en struktur 
som gjennomføres for første gang i årsrapport 2017 med utviklingsmelding 

2018.  
I etatssjefens årlige skolebesøk legges utkast til tilstandsrapport med 
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utviklingsmelding frem, og dokumentet ferdigstilles etter tilbakemeldinger gitt i 
skolebesøket. Dette har gitt en effektiv arbeidsform. 
 

Veien videre 
Systemet som nå er utviklet, beholdes, det arbeides videre med innarbeiding av 

gode rutiner og bruk av systemet. 
Fortsatt arbeid på ledernivå og på den enkelte skole med læringsmiljø, 
klasseledelse og læringsledelse, og synliggjøring av progresjon. 

Kurs og workshops i metoder for styrking av dybdelæring fortsetter. 
Videreutdanningsdeltakelse fortsetter, minimum 20 nye deltakere i 2018. 

Fortsatt samarbeid med Vitenparken og NMBU, og videreutvikling av 
Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema. 
 

2 Fakta om grunnskolen i Ås 
Skoler i Ås kommune: 

 7 barneskoler med skolefritidsordning for 1.-4. trinn og 

funksjonshemmede elever til 7. trinn.  

 2 ungdomsskoler 

 Grunnskoleopplæring for voksne 

 Steinerskolen 

 Rustadtunet – alternativt skoletilbud for multifunksjonshemmede elever.  

 Medeierskap i Follo barne- og ungdomsskole. 9 plasser pr.1.10.2016.  

2.1 Elever og undervisningspersonale 

1.1.1 Antall elever og årsverk til undervisning pr. 1.10.2017 

 Antall elever 
Antall årsverk  

til undervisning 

Antall elever per 

årsverk til 

undervisning 

Ås kommune  2 398 184,9 13,0 

Brønnerud skole  111 10,2 10,9 

Kroer skole  117 12,2 9,6 

Nordby skole  327 20,4 16,0 

Rustad skole  371 32,1 11,6 

Sjøskogen skole  242 16,0 15,1 

Solberg skole  198 14,8 13,4 

Åsgård skole  387 22,9 16,9 

Nordbytun ungdomsskole  273 21,2 12,9 

Ås ungdomsskole  372 35,1 10,6 

Tabell 1 Tallene er hentet fra skoleporten/Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skolenes GSI-
rapportering pr.1.10.2017.  
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2.2 Kompetansekrav for tilsetting og undervisning 

Tabellen viser antall lærere som oppfyller kompetansekrav for tilsetting2, jf. 

opplæringsloven § 10-1, pr. 1.10.2017.  

Lærerne er underlagt de kompetansekravene som gjaldt da de var ferdig 

utdannet. Det vil si at alle som var kvalifisert for ansettelse i stillingen da de 

fullførte utdannelsen sin, er ført på undervisningspersonale som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting. 

Indikator og nøkkeltall  1.-7. 

årstrinn 

8.-10. 

årstrinn 

Sum 1.-10. 

årstrinn 

Antall lærere som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting  
139 68 207 

Antall lærere som ikke oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting 
13 7 20 

Tabell 2 Tallene er hentet fra skoleporten/Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skolenes 
årlige GSI-rapportering 

Tabell 4 og 5 viser antall lærere som oppfyller/ikke oppfyller kompetansekrav for 

undervisning3  i undervisningsfag. Her telles kun de lærerne som også oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-2.  

Indikator og 

nøkkeltall  

1.-7. årstrinn 

 

Minst 30 studiepoeng i 

faget 

0-29 studiepoeng i faget Sum lærere som 

underviser i faget  

1.-7. årstrinn 

Norsk 81 17 98 

Matematikk 70 19 89 

Engelsk 33 21 54 

Indikator og 

nøkkeltall  

8.-10. årstrinn 

 

Minst 60 

studiepoeng i 

faget 

30-59 

studiepoeng i 

faget 

0-29 

studiepoeng i 

faget 

Sum lærere som 

underviser i faget  

8.-10. årstrinn 

Norsk 14 4  18 

Matematikk 14 1 1 16 

Engelsk 12 2 1 15 

Tabell 3 Tallene er hentet fra skoleporten/Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skolenes GSI-
rapportering pr. 1.10.2017. 

 

                                       
2 Se forskrift til opplæringsloven §§ 14-2 og 14-3 for hvilke utdanninger som er godkjent for tilsetting per i dag. 
 
3 For mer informasjon om kompetansekravene for undervisning, se Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-

2015. 

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/krav-om-relevant-kompetanse-for-a-undervise-i-fag-udir-3-2015/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/krav-om-relevant-kompetanse-for-a-undervise-i-fag-udir-3-2015/


10 

Skoleeiers egenvurdering 
Ås kommune deltar i den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet – 
videreutdanning for lærere. I tillegg til det statlige tilbudet, har Follokommunene 

gått sammen om opprettelse av videreutdanningstilbud i enkeltfag, skoleåret 
2017-18 i matematikk. Vi har hvert år hatt ca. 20 lærere på videreutdanning, i 

fag de mangler fullverdig undervisningskompetanse i. Antallet lærere som kan 
delta, begrenses både av kommunens økonomi - da utvikariering i forbindelse 
med studiet bare delvis dekkes av statlige overføringer – og skolenes tålegrense 

for fravær /utvikariering. Skoleåret 2017-18 deltar 19 Ås-lærere. Lærerne 
melder om studier med høyt læringstrykk og godt læringsutbytte. 

 
Veien videre 
I følge budsjett for 2018 kan Ås kommune fortsatt ha ca 20 lærere på 

videreutdanning. Søknadsfristen for 2018-19 er 1.mars. Det er også videre satt 
opp Follo-tilbud, for 2018-19 både i matematikk og engelsk.  

 

 

2.3 Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

I følge opplæringsloven skal all undervisning være tilpasset den enkelte elevens 

evner og forutsetninger. Dette prinsippet gjelder alle elever, også de elevene 

som trenger ekstra utfordringer.  

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, 

har rett til spesialundervisning.  

Pr. 1.10.2017 har 7,6 % av elevene i Ås-skolen vedtak om spesialundervisning. 

33 % og 67 % av elevene med vedtak om spesialundervisning er hhv jenter og 

gutter. 40 % av elevene som har vedtak om spesialundervisning, har også 

assistentoppfølging i vedtaket i tillegg til spesialpedagogisk hjelp.   

Svært få av disse elevene har små vedtak (<75 årstimer). Omtrent 30 % av de 

med vedtak om spesialundervisning har omfattende og ressurskrevende vedtak 

på mer enn 271 årstimer.  

Skoleeiers egenvurdering 
Skolelederne i Ås og Ås Pedagogisk psykologisk senter (PPS) melder om endring 

i utfordringsbilde – fra typisk problematferd til en økning av elever som har 
større utfordringer med psykisk helse og skolevegring. Dette gjenspeiler seg 

blant annet i antall henvisninger til PPS og videre henvisninger til Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), samt antall elever med høyt skolefravær.  
Antall elever med psykiske vansker i Ås-skolen har hatt en reell vekst de siste 5 

årene. Resultater fra Ungdataundersøkelsen bekrefter den samme utviklingen 
både her i kommunen, fylkeskommunalt og nasjonalt.  

 
Ordinær tilpasset opplæring og spesialundervisning er ikke optimale- og gode 
nok tiltak for mange av disse elvene, da dette nødvendigvis ikke i 

utgangspunktet handler om lærevansker. Det er behov for å opprette et tilbud 
for elever som trenger andre rammer og organisering enn det den ordinære 

skolen kan tilby – en alternativ opplæringsarena.  
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Veien videre 
Det jobbes med å få på plass en alternativ opplæringsarena organisert som 
elevbedrift, igangsatt fra høsten 2018. Breivoll ansees som et unikt og meget 

velegnet sted for nettopp en slik alternativ opplæringsarena med elevbedrift 
som metode.  

 
Det arbeides med kartlegging og evt. endring av hvordan den enkelte skole 
organiserer spesialundervisningen i dag for å se om dette kan løses bedre. 

Videre jobbes det mot den enkelte skole for å se på målsetning den enkelte 
skole har for tilpasset opplæring, hvilke tiltak som er satt i gang/er egnet for å 

bedre tilpasset opplæring.  
 

2.4 Særskilt språkopplæring 

Særskilt norskopplæring følger enten Kunnskapsløftets læreplan i norsk eller 

Læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter.  Antall elever med 

særskilt norskopplæring er uendret fra skoleåret 2016/17.  

Velkomstklasse er det opplæringstilbudet Ås kommune gir til nyankomne elever 

uten eller med lite norskkunnskaper, med og uten skolegang fra hjemlandet. 

Målgruppen er elever på 1. – 7.trinn på barneskolen og 8. – 10.trinn på 

ungdomsskolen. 

Målet med tilrettelegging av undervisningen for de nyankomne elevene er at 

elevene skal lære seg mest mulig av det norske språket slik at de blir i stand til å 

nyttiggjøre seg undervisning i ordinære grupper på bostedsskolen. Elevene har 

vanligvis inntil 10 måneders opplæring i velkomstklassen, men kan i enkelte 

tilfelle ha inntil 2 år.  

Skoleeiers egenvurdering 
Det er en økning i antall elever i velkomstklassene fra i fjor til i år. Dette til tross 

for at Bjørnebekk asylmottak ble lagt ned fra skoleåret 2017/18. Det er 
imidlertid en utfordring at velkomstklassen for 1.- 7. trinn er plassert under 

Kroer skole, da det er ytterst få innvandrerfamilier som er bosatt i Kroer-
området. Etter at asylmottaket ble lagt ned ansees denne plasseringen som lite 
hensiktsmessig. Velkomstklassen for 1.-7. trinn flyttes fra 1.8.2018 til 

Brønnerud skole. Dette er også med tanke på det praktiske i forhold til at noen 
har foresatte som er deltakere ved Ås voksenopplæring, og at det i den 

forbindelse kan oppstå utfordringer for barn i SFO i forhold til skyss.  
 
Det er behov for å bedre kartleggingsrutiner for minoritetsspråklige elever i 

grunnskolen for sikrere vurdering av behov for særskilt norskopplæring og evt. 
andre tiltak ifølge opplæringsloven § 2.8. 

 
Veien videre 
Det er nedsatt en gruppe som arbeider med bedre kartleggingsrutiner for 

minoritetsspråklige elever i grunnskolen. 
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3 Læringsmiljø 
«Alle elever har rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en 

forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling.  

I Ås kommune gjennomfører alle elever fra 5.-10. trinn Elevundersøkelsen4 hver 

høst. Dette gir oss data til å kunne følge enkelte kull og grupper over tid, i tillegg 

til at det gir oss et bredere datagrunnlag som gir et mer helhetlig bilde av Ås-

skolen. Det er dette datagrunnlaget det tas utgangspunkt i denne rapporten. De 

offentlige tallene ligger åpent på www.skoleporten.no.  

Snitt 5.-7. trinn (2017/18) 8.-10. trinn (2017-18) 

Motivasjon og mestring:   

Motivasjon 3,94 3,71 

Innsats 4,31 4,05 

Mestring 4,06 4,04 

Faglig utfordring 4,02 4,29 

Relevant opplæring - 3,69 

Arbeidsmiljø:   

Trivsel 4,30 4,26 

Trygt miljø 4,32 3,97 

Mobbing blant elever 4,66 4,68 

Digital mobbing 4,89 4,87 

Klasseledelse:   

Støtte fra lærerne 4,40 4,08 

Arbeidsro 3,61 3,62 

Elevdemokrati og medvirkning 3,84 3,28 

Felles regler 4,30 3,91 

Læringskultur 4,12 3,91 

Praktisk opplæring - 3,20 

Variert opplæring - 3,81 

Støtte hjemmefra 4,24 4,17 

Skolehelsetjenesten 4,08 3,52 

Tabell 4 Tallene er hentet fra Conexus Insight, som er lastet inn fra 
Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra gjennomføring av 
elevundersøkelsen høsten 2017.  

 

                                       
4 Elevundersøkelsen er en årlig brukerundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet, for at elever skal få si sin 

mening om læring og trivsel på skolen. Lovgrunnlaget for Elevundersøkelsen finnes i forskrift til 
opplæringsloven § 2-3, (www.udir.no). Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre i grunnskolen for 
elever på 7. og 10. trinn, og det er kun for disse trinnene det foreligger offentlige tall.   

 

http://www.skoleporten.no/
http://www.udir.no/


13 

Oppsummering – resultater fra Elevundersøkelsen 2017  

Det er mange elever som svarer at de viser interesse for å lære, men det finnes 

imidlertid en gruppe elever som mener de ikke liker skolearbeidet spesielt godt, 

og som heller ikke bruker tid på å prioritere skolearbeidet. Likevel svarer de 

fleste elevene at de stort sett mestrer leksene og oppgavene de skal gjøre på 

egen hånd uten å be om hjelp.  

Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt på skolen og at de har noen å 

være sammen med i friminuttene. Elevene svarer også stort sett at det er et 

trygt miljø på skolen og at de har noen å snakke med hvis det er noe som plager 

dem.  

I følge det som fremkommer i Elevundersøkelsen forekommer mobbing blant 

elevene ikke så ofte, men det finnes noen elever som sier de er blitt mobbet på 

skolen de siste månedene.  

Elevene svarer at de stort sett har lærere som gir dem støtte og hjelp i 

skolearbeidet, og at de opplever at lærerne bryr seg om dem og og har tro på 

dem. Det er imidlertid en del elever som sier at de ikke synes det er arbeidsro.  

De fleste elevene synes stort sett at de får god oppfølging i skolearbeidet 

hjemmefra. Dvs at de opplever at det vises interesse for det de gjør på skolen og 

at de får hjelp til lekse og oppmuntring hjemme.  

**** 

I løpet av skoleåret 2017 har det blitt jobbet med å implementere Handlingsplan 

for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO. Planen har også blitt revidert i 

henhold til nytt lovverk som trådte kraft 1. august 2017, jf. opplæringsloven kap. 

9A – Elevane sitt skolemiljø. På bakgrunn av dette har det blitt jobbet, på 

kommunalt- og skoleledernivå med å revidere retningslinjer og rutiner.  

Klasseledelse er en sentral del av arbeidet med elevenes læringsmiljø. PALS og 

«Mitt valg» ble i 2016 satt i system på alle skoler. Kontinuerlig arbeid med PALS 

og «Mitt valg» har fortsatt i 2017, som er viktig forebyggende satsning som 

omfatter å skape en felles kultur på skolen. I tillegg jobber Ås kommunes 

Pedagogisk innsatsteam(PIT), som er organisert under PPS, i skolene med 

rutiner, praksis, klasseledelse, relasjonsarbeid og læringsmiljø. God klasseledelse 

bidrar til et godt læringsmiljø, en god vurderingspraksis og godt arbeid med fag 

og grunnleggende ferdigheter. Det handler om å skape en god og positiv 

læringskultur som oppmuntrer til læring. Elever må oppleve at det er lov å prøve 

og feile, og at det er lov å gjøre sitt beste på skolen. Elever blir motiverte av å 

mestre. Læreren må ha forventninger til elevens faglige og sosiale utvikling og 

støtte dem i læringsarbeidet. Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å 

fremme læring og trivsel på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er 

hjørnesteinen i god klasseledelse, (Utdanningsdirektoratet).  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/klasseledelse/
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Klassetrivsel.no brukes systematisk som kartleggingsverktøy på alle skoler i 

tillegg til Elevundersøkelsen.  

Skoleeiers egenvurdering 

Læringsmiljø og forebyggende arbied mot mobbing har kontinuerlig fokus i 
skoleledergruppen.  
 

Det arbeides systematisk på skolene med felles praksis og gode rutiner, ved 
hjelp av PALS og Mitt Valg. På de skolene som har kommet  lengst i dette 

arbeidet, ser vi en positiv effekt på både resultater og læringsmiljø. 
 
Det er imidlertid forskjeller mellom skolene når vi ser på Elevundersøkelsen, 

men de støste forskjellene finner vi mellom trinn og kjønn. Motivasjon er 
eksempelvis en indikator som svinger veldig mellom trinn og kjønn. 

 
Veien videre 
Videreutvikling av profesjonsfellesskap for deling av god praksis vil fortsatt være 

et viktig satsingsområde, i ledergruppa, mellom skolene og innad på skolene. 
 

Fortsatt satsing på PALS og Mitt Valg i skolene for felles praksis og gode rutiner. 
 
Forebyggende arbeid mot mobbing og håndtering av mobbesaker vil fortsatt 

være høyt prioritert, både på systemplan, i klasse- og gruppefellesskap, og ved 
gode rutiner rundt enkeltelever. Dette arbeidet følges nøye opp, og kartlegges 

kontinuerlig på den enkelte skole, blant annet ved hjelp av klassetrivsel.no, som 
er obligatorisk å gjennomføre i følge kommunal kartleggingsplan. 
 

Innføring av digitale læringsbrett til alle elever i barneskolen forventes å ha 
positiv effekt særlig på guttenes motivasjon for skolearbeidet. 

 

 

4 Elevenes utbytte av opplæringen – 

resultater 
Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis 

motiverer og har læring som mål (Utdanningsdirektoratet).   Når vurdering av 

elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for å 

videreutvikle elevenes kompetanse, er det vurdering for læring. Dette innebærer 

at eleven og læreren bruker vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og 

undervisningsopplegg underveis.  

De aller fleste elevene på barnetrinnene opplever at de har lærere som forklarer 

dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for bli 

bedre i fagene. De aller fleste svarer også at de opplever å få være med å 

vurdere skolearbeidet sitt.  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
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På ungdomstrinnene bør en imidlertid stille spørsmål ved om det er for mange 

elever som ikke opplever at målene og forventningene til hva de skal lære er 

godt nok kommunisert, og at elevene opplever egeninvolvering i stor nok grad.  

Vurdering 5.-7. trinn 8.-10. trinn 

Vurdering for læring 4,01 3,57 

Egenvurdering 3,57 2,83 

Vurdering for læring (Skoleporten) 3,85 3,30 

Tabell 5 Tallene er hentet fra Conexus Insight, som er lastet inn fra 
Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra gjennomføring av 

elevundersøkelsen høsten 2017.  

**** 

Elevenes læringsresultater måles for at eleven selv, foreldrene, skolen og lokale 

og nasjonale myndigheter skal vite i hvilken grad elevene oppnår ønsket 

kompetanse.  

Det er veldokumentert at foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor betydning for 

elevenes resultater (se f.eks. Bakken 2014). Foreldrenes utdanningsnivå i Ås 

kommune har ligget høyt i forhold til fylkesgjennomsnitt og nasjon. Nivået har 

steget jevnt fra 2012/13 til 2016/17 med et lite fall i 2015/16.  Nivået i Ås er 

over fylkessnittet. Det er likevel sånn at skolekretsene og befolkningen innad på 

den enkelte skole er polarisert når det gjelder utdanningsbakgrunn.  

Selv om faktorer som kjønn, foreldrenes utdanning og innvandringsbakgrunn har 

betydning for elevenes resultater, er det likevel mye av variasjonen mellom 

elevene som ikke kan knyttes til disse bakgrunnsvariablene (Utdanningsspeilet).  

 

4.1 Nasjonale prøver 

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevenes grunnleggende 

ferdigheter i lesing og regning og engelsk. Dette er ferdigheter som er viktig for 

læring i alle fag. De nasjonale prøvene er obligatoriske og gjennomføres om 

høsten på 5., 8. og 9. trinn.  

Tall for Ås kommune skoleeier for skoleåret 2015-16, er unntatt offentlighet for 

nesten alle nasjonale prøver. Tallene våres sekundærprikket5. Vi velger derfor å 

presentere tall for Ås kommune med alle eierformer, da Steinerskolens resultater 

har liten eller ingen innvirkning på det totale resultatet.  

4.1.1 Nasjonale prøver 5. trinn 

Nasjonale prøver på 5. trinn måler i prinsippet den kompetansen eleven har 

tilegnet seg på 1.-4. trinn. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, 

                                       
5 Sekundærprikking. Regel 9: Dersom bare én enhet prikkes, så må sideordnet enhet prikkes sekundært. Dersom sideordnet 
enhet ikke finnes (én skole i kommunen), så må overordnet enhet prikkes. 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Ulike-perspektiver/
http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/
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der 1 er lavest. Leseprøvene er imidlertid foreløpig ikke tilrettelagt for å kunne 

måle utvikling over tid da grensene mellom mestringsnivåene settes på nytt 

hvert år. Det blir derfor vanskelig å si noe helt konkret om utviklingen det siste 

året. 

Utvikling i snitt poeng for Ås kommune fra 2016/17-2017/18: 

 Engelsk: 49-51 snitt poeng, oppgang.  

 Regning: 51-51 snitt poeng, liten oppgang.  

 Lesing: 51-52 snitt poeng, oppgang.  

Trenden viser at skolene i snitt har klart å løfte flere elever opp på det øverste 

mestringsnivået fra foregående år.    

  
Mestringsnivå 

1 

Mestringsnivå 

2 

Mestringsnivå 

3 

Snitt  

poeng  

Engelsk (2017/18) 19,8 50,4 29,7 51 

Engelsk (2016/17) 26,0 52,4 21,5 49 

Engelsk (2015/16) 23,3 55,9 20,8 50 

Engelsk (2014/15) 20,3 55,8 24,0 51 

 

Regning (2017/18) 17,6 % 55,8 % 26,6 % 51 

Regning (2016/17) 25,5 % 46,6 % 27,9 % 51 

Regning (2015/16) 23,2 % 54,1 % 22,7 % 50 

Regning (2014/15) 17,3 % 49,1 % 33,6 % 52 

 

Lesing (2017/18) 17,0 % 51,9 % 31,3 % 52 

Lesing (2016/17) 23,9 % 48,2 % 27,9 % 51 

Lesing (2015/16) 17,6 % 54,7 % 27,7 % 51 

Lesing (2014/15) 12,1 % 54,0 % 33,8 % 53 
Tabell 6 I tabellen fremkommer resultater fordelt på mestringsnivå, der 1 er lavest, samt 
gjennomsnitt skalapoeng, og viser utvikling over de tre siste årene. Tallene er hentet fra 
Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

For 2017-18 ligger Ås kommune over nasjon i engelsk regning og lesing. Det er 

spesielt i lesing vi ser at kommunen  ligger over nasjon og fylke, da med 

henholdsvis to- og ett poeng over i snitt.  

 

4.1.2 Nasjonale prøver  

Nasjonale prøver 8. trinn 

Elever på 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 

Nasjonale prøver på 8. trinn måler i prinsippet den kompetansen eleven har med 

seg samlet sett fra barneskolen. Slik får vi en indikasjon på hvordan elevenes 

grunnleggende ferdigheter er når de begynner i ungdomsskolen. På 8. og 9. trinn 

plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, der 1 er lavest.  
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Utvikling snittpoeng for Ås kommune fra 2016/17-2017/18: 

 Engelsk: 52-52 snitt poeng, ingen endring 

 Regning: 52-52 snitt poeng, ingen endring 

 Lesing: 53-52 snitt poeng, nedgang 

For 2017-18 ligger Ås kommune over nasjon og fylke i engelsk regning og lesing.  

 Mestringsnivå 
Snitt 

poeng 

 1 2 3 4 5  

Engelsk (2017/18) 5,0 % 12,4 % 46,8 % 23,9 % 11,9 % 52 

Engelsk (2016/17) 6,4 % 17,0 % 35,6 % 27,7 % 13,3 % 52 

Engelsk (2015/16) 9,1 % 22,0 % 36,4 % 22,5 % 10,0 % 50 

Engelsk (2014/15) 10,9 % 18,8 % 41,7 % 18,2 % 10,4 % 50 

 

Regning (2017/18) 4,5 % 17,5 % 37,2 % 26,0 % 14,8 % 52 

Regning (2016/17) 3,8 % 17,9 % 38,6 % 27,7 % 12,0 % 52 

Regning (2015/16) 7,1 % 21,8 % 40,3 % 20,4 % 10,4 % 50 

Regning (2014/15) 7,7 % 13,8 % 46,7 % 19,5 % 12,3 % 51 

 

Lesing (2017/18) 5,4 % 12,6 % 43,2 % 25,2 % 13,5 % 52 

Lesing (2016/17) 6,5 % 8,6 % 39,8 % 29,6 % 15,6 % 53 

Lesing (2015/16) 7,1 % 21,4 % 38,6 % 21,9 % 11,0 % 50 

Lesing (2014/15) 7,4 % 12,7 % 43,4 % 23,8 % 12,7 % 51 

Tabell 7 I tabellen fremkommer resultater fordelt på mestringsnivå, der 1 er lavest, samt 

gjennomsnitt skalapoeng, og viser utvikling over de tre siste årene. Tallene er hentet fra 

Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

 

Nasjonale prøver 9. trinn 

Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Disse 

prøvene er de samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultater 

for 8. trinn med resultater fra 9. trinn samme år.  

Utvikling snittpoeng for Ås kommune fra 2016/17-2017/18: 

 Regning: 55-58 snitt poeng, stor oppgang 

 Lesing: 53-52 snitt poeng, nedgang 

I regning ligger Ås kommune signifikant over nasjon og fylke med hhv fire og tre 

poeng over i snitt. Ås kommune ligger også over nasjon og fylke i lesing.  

 Mestringsnivå 
Snitt 

poeng 

 1 2 3 4 5  

Regning (2017/18) - - 27,3 % 35,0 % 31,1 % 58 

Regning (2016/17) 2,8 % 14,6 % 34,0 % 25,0 % 23,6 % 55 

Regning (2015/16) 1,1 % 11,6 % 34,9 % 30,2 % 22,2 % 55 

Regning (2014/15) 3,6 % 13,4 % 29,5 % 28,6 % 25,0 % 55 
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Lesing (2017/18) 2,7 % 8,6 % 31,7 % 25,8 % 31,2 % 56 

Lesing (2016/17) 5,2 % 8,5 % 38,9 % 22,7 % 24,6 % 55 

Lesing (2015/16) 4,7 % 13,1 % 29,8 % 29,8 % 22,5 % 54 

Lesing (2014/15) 3,5 % 8,8 % 32,2 % 25,6 % 30,0 % 56 

Tabell 8 I tabellen fremkommer resultater fordelt på mestringsnivå, der 1 er lavest, samt 
gjennomsnitt skalapoeng, og viser utvikling over de tre siste årene. Tallene er hentet fra 
Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. 

 

4.2 Karakterer og grunnskolepoeng 10. trinn 

Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av 

opplæringen i faget. Både standpunkt- og eksamenskarakteren i et fag blir 

fastsatt på bakgrunn av de samlede kompetansemålene i læreplanen. Det er 

likevel forskjell mellom hva som måles ved en standpunktkarakter, og hva som 

måles ved en eksamenskarakter. Standpunktkarakteren skal vise elevens 

samlede kompetanse etter endt opplæring, og skal vurderes på et så bredt 

grunnlag som mulig. En eksamenskarakter skal uttrykke elevens samlede 

kompetanse slik den kommer til uttrykk på eksamen (Utdanningsspeilet). Det er 

en kun 1/3 av et årskull som kommer opp til eksamen i hvert av fagene norsk, 

engelsk og matematikk.  

4.2.1 Karakterer – norsk, matematikk og engelsk 

 

Standpunkt- og eksamenskarakterer - Ås kommune 

Fag/skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Norsk hovedmål skriftlig 

eksamen 
3,7 3,2 3,7 3,6 3,4 

Norsk hovedmål skriftlig 

standpunkt 
4,0 4,0 3,8 3,8 4,2 

Matematikk skriftlig eksamen 3,2 3,1 3,0 3,7 3,6 

Matematikk standpunkt 3,5 3,6 3,8 3,7 3,7 

Engelsk skriftlig eksamen 3,9 3,8 3,6 3,8 4,1 

Engelsk skriftlig standpunkt 3,9 4,2 4,1 4,0 4,3 

Tabell 9 Tabellen viser standpunkt- og eksamenskarakter for 10. trinn i Ås-skolen fra skoleåret 
2012/13-2016/17. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 

Standpunkt- og eksamenskarakterer – Akershus fylke 

Fag/skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Norsk hovedmål skriftlig 

eksamen 

3,5 3,5 3,4 
3,6 

3,5 

Norsk hovedmål standpunkt 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 

Matematikk skriftlig eksamen 3,3 3,2 3,1 3,4 3,6 

Matematikk standpunkt 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 

Engelsk skriftlig eksamen 3,8 3,7 3,8 3,8 3,9 

Engelsk standpunkt 4,0 4,1 4,1 4,0 4,0 

Tabell 10 Tabellen viser standpunkt- og eksamenskarakter for 10. trinn for Akershus fylke fra 
skoleåret 2012/13-2016/17. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/innhold/kapittel-5/5-2-grunnskolepoeng-og-karakterer-etter-10-trinn/
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Standpunkt- og eksamenskarakterer – Nasjon 

Fag/skoleår 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Norsk hovedmål skriftlig 

eksamen 

3,4 3,4 3,4 
3,5 

3,4 

Norsk hovedmål standpunkt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

Matematikk skriftlig eksamen 3,1 3,0 2,9 3,3 3,4 

Matematikk standpunkt 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 

Engelsk skriftlig eksamen 3,8 3,7 3,7 3,6 3,8 

Engelsk standpunkt 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 

Tabell 11 Tabellen viser standpunkt- og eksamenskarakter for 10. trinn for nasjon fra skoleåret 
2012/13 – 2016/17. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

 

 

4.2.2 Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på 

vitnemålet – standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter 

multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn 

halvparten av fagene, er ikke med i beregningene (Utdanningsspeilet). 

Indikator og nøkkeltall 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Ås kommune  41,0 41,3 41,6 41,5 42,9 

Nordbytun ungdomsskole 41,4 40,5 40,8 39,9 42,5 

Ås ungdomsskole 40,8 41,9 42,4 42,6 43,2 

Akershus fylke  41,1 41,5 41,8 42,1 42,3 

Nasjonalt  40,1 40,4 40,8 41,2 41,4 

Tabell 12 Tabellen viser grunnskolepoengsum for 10. trinn for Ås kommune, Akershus fylke og 

nasjon fra skoleåret 2012/13-2016/17. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 

 

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter 

Ås kommune  42,9 39,9 46,3 

Akershus fylke 42,3 40,1 44,5 

Nasjonalt 41,4 39,2 43,7 

Tabell 13 Tabellen viser grunnskolepoengsum for 10. trinn for Ås kommune sammenliknet med 
fylke og nasjon 2016/17, sortert for kjønn.  

 

Skoleeiers egenvurdering 
Lærere skal bruke resultatene sammen med annen informasjon om elevens 

læring i oppfølgingen av elevene, i arbeidet med underveisvurdering og for å 
kunne gi elevene tilpasset opplæring. Skoleledere og skoleeiere skal bruke 

resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. 
Vi ser at dette arbeidet er i god utvikling på skolene, og kommer inn i gode 
strukturer, som gir resultater og oversikt.  

 
Det arbeides systematisk på skolene med felles praksis og gode rutiner, ved 

hjelp av PALS og Mitt Valg. På de skolene som har kommet  lengst i dette 

http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/innhold/kapittel-5/5-2-grunnskolepoeng-og-karakterer-etter-10-trinn/
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arbeidet, ser vi en positiv effekt på både resultater og læringsmiljø. 
 
Vi ser en positiv utvikling i resultatene fra i fjor. Det er færre elever på det 

laveste mestringsnivå 1 og flere elever på det høyeste mestringsnivå 3, enn 
foregående år. Det er imidlertid markante kjønnsforskjeller. Vi ser at det er færre 

gutter på mestringsnivå 1 og flere gutter på mestringsnivå 3 i engelsk og 
regning. Det motsatte ser vi i lesing.  
Det kan se ut som om skoler som tidligere har hatt aldersblanding, har oppnådd 

bedre læringsresultater etter å ha gått over til fulldelt skole (ikke lenger 
aldersblanding). 

 
Ås kommunes skoler følger – i tillegg til Utdanningsdirektoratets 
kartleggingsprøver og Nasjonale prøver – egen kommunal kartleggingsplan, for 

sikring av elevenes progresjon over tid. 
 

Veien videre 
Fortsatt arbeid med gode oppfølgingsrutiner på skolene og kommunalt.  
Videreutvikling av profesjonsfellesskap for deling av god praksis. 

Fortsatt satsing på PALS og Mitt Valg for felles praksis og gode rutiner. 
Lesing blir felles satsingsområde og på alle skoler inneværende planperiode. 

 
Lærere som ikke har fullverdig utdanning ifølge statlige kompetansekrav, tilbys 

videreutdanning ifølge den enkelte skoles behov. 
 
Innføring av digitale læringsbrett på barnetrinnet forventes å ha positiv effekt på 

læringsresultater, og utjevne forskjeller mellom jenter og gutter. 
 

 

5 Overgang til VGO og 

gjennomføring 
Utdannings- og yrkesrådgivning skal hjelpe eleven med å gjøre gode valg om 

utdanning og yrke. Fra Elevundersøkelsen ser vi at noen elever synes at 

rådgivingen som gis i forhold til karriereveiledning er et godt grunnlag for videre 

valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen. Det finnes imidlertid en 

del elever som ikke synes det.   

 

5.1 Overgangen fra grunnskole til VGO 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående 

opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. 
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Indikator og nøkkeltall  2012 2013 2014 2015 2016 

Ås kommune skoleeier - Elever (16 år) som 

er registrert i videregående opplæring 

samme år som avsluttet grunnskole 

98,2 95,6 98,2 97,0 * 

Akershus fylke - Elever (16 år) som er 

registrert i videregående opplæring samme 

år som avsluttet grunnskole 

* 97,9 * 98,0 97,8 

Nasjonalt - Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som 

avsluttet grunnskole 

97,8 97,9 98,0 98,1 98,1 

Tabell 14 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. * Unntatt offentlighet.  

Siste tall fra skoleporten viser en oppgang fra 2015 til 2016 i andel elever i Ås 

som gikk direkte over i VGO fra ungdomsskolen. Dette er over fylke og nasjon. 

Tallet er imidlertid unntatt offentlighet.  

5.2 Gjennomføring VGO 

Følgende resultater vil bli presentert i denne rapporten:  

 Hvordan det går med ungdomsskolenes elever det første året i VGO. 

 For elevkull som har vært 5 år i VGO framkommer det hvor mange av 

dette utvalget som har fullført og bestått.  

 Oversikt over utviklingen av andelen elever med 30 poeng eller lavere, 

men over 0 poeng genereres med en historikk tilbake til avgangskullet i 

2010 

5.2.1 Første året i VGO 

Andel elever fra Ås, inkl. elever fra Steinerskolen, som fullfører og består det 

første året i videregående opplæring har i snitt økt de siste årene, men er 

uendret fra avgangskullet 2015 til 2016. Ås kommune ligger omtrent på samme 

gjennomstrømmingsprosent for første år i VGO som Akershus fylke.  

I Diagram 2 gis en oversikt over hvordan det har gått med ungdomsskolenes 

elever det første året i VGO, for avgangselever 2016.   

Antall elever som gikk ut av grunnskolen et skoleår fordeles på sju grupper etter 

hva de har oppnådd i Vg1 skoleåret etter grunnskolen. Gruppene defineres på 

følgende måte: 

• Fullført og bestått: Elever som har fullført skoleåret og bestått alle fag 

som programområdet inneholder 

• Fullført ikke bestått: Elever som har fullført skoleåret, men har fått 

karakter 1 i ett eller flere fag  

• Mangler grunnlag: Elever som har fullført skoleåret, men som mangler 

grunnlag for vurdering i ett eller flere fag. For avgangselever 2008 og 
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2007 er gruppene «Fullført ikke bestått» og «Ma ngler grunnlag» slått
sammen

• Sluttet i løpet av skoleåret : Elever som i løpet av skoleåret har avbrutt
opplæring. Elever som bytter programområde eller skole i løpet av året,
regnes ikke som avbrutt på det første programområdet/skolen

• Holder på: Elever som er i et utdanningsløp som ikke er avsluttende dette
skoleåret. I hovedsak elever som det er planlagt et Vg1 over to år for

• Alternativ opplæring : Elever som har fått utarbeidet en individuell
opplæringsplan, hvor det ikke tas sikte på full kompetanse i all e fag for
gjeldende skoleår

• Ikke begynt i videregående opplæring : Elever som vi ikke finner i
skole skoleåret etter grunnskolen. Verken i fylkeskommunale skoler eller
private skol er.

Diagram 1 Sektordiagrammet viser den fordeling en for hvordan det har gått det første året VGO
for avgangselever 2016. Diagrammet er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Akershus
fylkeskommune.

5.2.2 Elever som har vært 5 år i VGO
Diagrammet 2 viser andel elever som i løpet av fem år fullfører og består
videregående opplæring. Ås kommune har hatt en positiv utvikling siden 2007
kullet. Avgangselevene fra 2012 fra Ås ligger ett prosentpoeng lavere enn

87 %
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2 % 1 %
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gjennomstrømmingsprosent for Akershus fylke på hhv 76,4 % og 77,3 %. For Ås 

kommune er dette en markant nedgang fra 2011-kullet.  

 

Diagram 2 Linjediagrammet viser utvikling av andel elever som fullfører og består VGO 5 år etter 
avsluttet grunnskole. Diagrammet er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Akershus fylkeskommune.  

 

5.2.3 Utviklingen av andelen elever med færre enn 30 grunnskolepoeng  

Andel elever med karakterpoeng mindre eller lik 30, men større enn 0 fra 

grunnskole. Vi ser en økning i andelen elever som går ut av grunnskolen med 

mindre enn 30 poeng de siste årene. Fra 2015/16 til 2016/17 ser vi ingen 

endring i andel elever.  

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Totalt Ås 6,4 6,7 6,0 8,0 8,0 

Tabell 15 Tallene er satt sammen av Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

Skoleeiers egenvurdering 
Ås kommune ligger på samme gjennomstrømmingsprosent for første år i VGO 

som Akershus fylkeskommune.  Av kategorien – mangler grunnlag ser vi en 
oppgang på 2 prosentpoeng fra 3 % til 5 % prosent. Det kan spekuleres i om 
dette er elever som ikke får vurderingsgrunnlag i alle fag grunnet innføring av 

ny fraværsgrense.  

 
Ås kommune har ligger på en litt lavere gjennomstrømmingsprosent for 
avgangskullet 2012, elever som har vært i VGO i 5 år, enn i Akershus fylke.  

 
Veien videre 

Fortsatt satsning på god og synlig progresjon for alle elever og samarbeid med 
videregående skole.  

2008 2009 2010 2011 2012

Akershus fylke 72,3 72,6 74,5 75 77,3

Ås kommune 70,2 70,8 74,6 80,4 76,4
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6 SFO 
August 2017 trådte Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås i kraft. 

Rammeplanen er styrende for alle skolefritidsordningene i Ås. Det vil si at 

barn og foresatte kan forvente at alle skolefritidsordningene arbeider i retning 

av de angitte målområdene.  

Det har vært jobbet i SFO-ledergruppen gjennom høsten 2017 med å 

implementere det nye rammeverket. Høsten 2017 gjennomførte barna en 

trivselsundersøkelse utarbeidet på bakgrunn av rammeplanens tre 

målområder Sosial kompetanse, Lek, undring og utforskning og Fysisk aktivitet, 

Mat og helse. På bakgrunn av resultater fra trivselsundersøkelsen har den 

enkelte SFO satt nye forbedringstiltak i samarbeid med personalet og barna. 

Innføring av systematiske barnesamtaler og forslagskasse er noen eksempler 

på tiltak som har kommet til. Mer utdypende informasjon er å finne i den 

enkelte skoles rapport om SFO.  
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7 System for oppfølging  

Et internkontrollsystem retter seg både mot skolens produksjon av tjenester 

samt kontroll av lovligheten av de handlinger som er foretatt.  

 Ås kommune har et felles kvalitetssystem (KSS) hvor prosessbeskrivelser 
og retningslinjer er nedfelt.  
 

 Innen oppvekst- og kulturetaten arbeides det kontinuerlig med å tilpasse 
kravet i Opplæringsloven § 13-10 om kvalitetssystem til kommunens 

system. Alle prosessbeskrivelser og retningslinjer revideres etter behov, 
og det utarbeides nye.  
 

 Høsten 2011 ble det kjøpt inn et enkelt datasystem, 1310-systemet, for å 
bedre oppfølgingen av § 13-10 i opplæringsloven når det gjelder 

lovlighetskontroll av skoler. Systemet er både en påminnelse til skolene 
om arbeid som må utføres og en kontrollmulighet for om ting er 
gjennomført. 

 
 Skolene skal følges opp med årlige dialogbesøk fra oppvekst- og 

kultursjefen. Besøkene er ressurskrevende, men oppleves som verdifulle. I 
disse møtene diskuteres resultater fra nasjonale prøver, 
elevundersøkelsen, karakterer, tilstanden på skolene, lærerressurser og 

andre ting som er aktuelle for den enkelte skole.  
 

  



26 

Del 2 Utviklingsmelding 2018 

Oppsummering   

Satsingsområdene for 2018 

 

 Lesing  

 Dybdelæring 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

 Bærekraftig utvikling (felles med barnehagene) 

 Gode overganger (felles med barnehagene) 

 

Ås-skolen – med blikket rettet mot fremtiden 
 
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. 
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Om satsningsområdene  

Lesing 

 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere. Alle skoler i Ås godkjennes som 

dysleksivennlige innen 2021. 

Begrunnelse: Lesing er en grunnleggende ferdighet og nødvendig for å mestre 

utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

 

Tiltak 2018:  

 Utviklingsmøter på ledernivå vår 2018 (15.februar), ressursperson fra 

Dysleksi Norge 

 Studietur med tema lesing/dysleksivennlige skoler for skoleledere 

 Samarbeidsskoler for deling av kompetanse i lesing 

 

Evaluering:  

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2018 

 

****   

Dybdelæring 

Mål: Alle elever utvikler gradvis sin forståelse av begreper og sammenhenger og 

relaterer ny kunnskap til tidligere læring på tvers av fagene. 

Begrunnelse: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møtet med 

fremtidens utfordringer. 

Tiltak 2018:  

 Utviklingsmøter og workshops med gjennomgang av begreper og verktøy  

 Videre felles arbeid i skolelederkollegiet med hvordan sette dette ut i 

praksis på skolene. 

 P4C-kurs for lærere arrangeres (filosofering i skolen, verktøy for 

dybdesamtaler, kritisk tenkning og dømmekraft) 

 Inquiry i skoleledelse: workshop for skoleledere 

 Innføring av digitale læringsbrett 1:1 skolevis på barnetrinn; kursing av 

ledere og lærere i teknikk (bruk av verktøyet) og didaktikk (undervisning, 

opplæring, klasseledelse i digitale klasserom) 

 Deling av erfaringer mellom skoler 

 

Evaluering:  

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2018 

 

 

****   
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Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

 

Mål: Alle elever og ansatte i Ås-skolene har et godt og utviklende læringsmiljø 

preget av VI- kultur. Elevene har et trygt og utfordrende miljø der de får støtte i 

å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres 

følelser 

 

Begrunnelse: Ås skal være en inkluderende kommune for alle. Barn og unge 

skal oppleve trygghet i hverdagen. Et godt og utviklende læringsmiljø fremmer 

god fysisk og psykisk helse. 

 

Tiltak:  

 Utviklingsmøter, ledersamlinger og workshops på skole- og ledernivå med 

fokus på utvikling av felles mentale modeller og verdier  

 Deling av praksiserfaringer på alle nivåer 

 Verktøy fra samlingene brukes i arbeidet i skoleledergruppa og på den 

enkelte skole. 

 Arbeid med PALS eller Mitt Valg på den enkelte skole  

 Revidering av felles visjon og kjerneverdier 

 Felles kunnskapsgrunnlag: fra Challenging Learning, Growth mindset 

(Carol Dweck), P4C, Viviane Robinson, Visible Learning (holde oss 

orientert). 

 2 oppstartdager for nyansatte lærere i Ås avholdes ved skolestart  

 

Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2018 

 

****   

 

Bærekraftig utvikling 

Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens 

utfordringer. 

Begrunnelse: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på seg selv, hverandre 

og naturressursene i et globalt perspektiv.  Bærekraftig utvikling er ett av tre 

tverrfaglige temaer i ny overordnet del av læreplanverket 

Tiltak 2018:  

 Samarbeidet med Vitenparken fortsetter, med trinnvise skolebesøk med 

opplegg fra læringsmål i læreplanene (1. og 4.trinn og ungdomstrinn 

valgfag) og fagdager for ledere / ressurspersoner 

 Enkeltskolers prosjekter 
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Evaluering:  

- Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2018 

 

Gode overganger 

 

Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet 

 

Begrunnelse: Virksomhetene tar utgangspunkt i og bygger videre på barnas 

tidligere erfaringer. Barn og elever møter tverrfaglige arbeidsmåter og 

progresjon i læringsmiljøet. Virksomhetene utveksler kunnskap og informasjon 

om hverandre som utgangspunkt for videre samarbeid. 

Tiltak: 

- Gruppene som er nedsatt, fortsetter arbeidet med planer som sikrer 

gode overganger på alle nivåer gjennom opplæringsløpet 

- Hver virksomhet arbeider for å sikre gode overganger internt 

- Ledere i barnehage og skole møtes, minimum 1 gang pr år, i 

dialogsamling for deling og felles profesjonsutvikling der overganger er 

tema 

Evaluering: 

- Overgang barnehage- skole er tema i første samtale mellom 

foresatte/elev og skole høsten etter overgang 

- Overganger er tema i elevsamtaler  

- Tema på felles møte for ledere i barnehage /skole hver 

oktober/november. Ledere har med resultater fra de to foregående 

evalueringstiltakene 

- Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2018 
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