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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

Skolens satsningsområder for 2017 

 

Satsningsområder 2017: 

 Utvikling av skolens læringsmiljø 

 Grunnleggende ferdigheter i lesing og regning  

 Arbeid med sosial kompetanse 

 Bærekraftig undervisning 

 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene: 

 

«Den gode timen» 

Siden omorganiseringen fra aldersblandet skole til klassedelt skole fra skoleåret 

2015-2016, har PIT-teamet fra februar 2016 vært involvert i veiledning i forhold 

til skolemiljøet. De har vært fast inne og observerte og veiledet både på 

klassenivå og i forhold til å veilede lærere. Det har blitt utarbeidet felles regler 

for alle klassene, blant annet med hensyn til oppstart av timer, avslutning av 

timer, rosignal og konsekvenstrapp.  

Klasseregler og konsekvenstrappa er synlig i alle klasserom.  

Skolens egenvurdering 
 
Vi ser gode resultater av dette arbeidet. Det er mer ro i klassene, og det fører til 

at  at læringsmiljøet er bedre. Elevundersøkelsen viser god utvikling på TRIVSEL 
og TRYGT MILJØ (se under). 

 
Veien videre 
Utvikling av trygge rammer og gode rutiner i skoledagen er skolens viktigste 

utviklingsarbeid. 
Som er videreføring av det gode arbeidet som er gjort, vil Brønnerud søke om å 

bli PALS-skole (våren 2018). Arbeid med PALS vil ytterligere forsterke VI-
skolen; fokus på positive tilbakemeldinger og felles regler for alle. PALS står for 
positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling.  

 
Et trygt læringsmiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og 
skolefaglige kompetansemål og positiv atferd. PALS utvikler og bygger et godt 

læringsmiljø for alle skolens elever, ansatte, ledelse og foreldre gjennom positiv 
handling og deltakelse.(NUBU) 
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Tallene under er hentet fra elevundersøkelsen høsten 2017: 

 15-16  16-17  17-18 

Trivsel 4,19 3,98 4,14 

Trygt miljø 4,28 4,12 4,14 

         

Trivsel: 

Elevene på Brønnerud sier at de trives godt på skolen, og at de har noen å leke 

med i friminuttene. Før alle friminutt avtales det lekevenner i klassene. 

Trygt miljø: 

Elevene sier at det er et trygt miljø på skolen, og de har noen å snakke med hvis 

det er noe som plager dem. 

Det finnes noen som sier de er blitt mobbet på skolen de siste månedene. Disse 

tilfellene vet ledelsen på skolen om, og tiltak er satt inn. 

 

Grunnleggende ferdigheter i lesing og regning 

Brønnerud skole jobber godt med regning som grunnleggende ferdighet ut 

fra veiledning som ble gitt av Britt-Louise Theglander. 

Januar 2017 startet med et skoleomfattende leseprosjekt som gikk over 12 uker.  

1.+2.klasse jobbet sammen, 3.+4.klasse og 5.-7.klasse. Man tok utgangspunkt i 

språk, lese- og skriveplan for Ås, arbeid med språkbevissthet på alle trinn. 

Kontroll, avkodings- og stavekontroll, automatisering og leseflyt, lytte- og 

leseforståelse, læringsstrategier og tiltak for elever som strever med språk og 

lesing. Det ble jobbet tverrfaglig, og mye av fokuset var på begrepslæring. 

Samarbeidstiden ble brukt ved at leseveileder skolerte lærerne, lærerne 

samarbeidet og lagde undervisningsopplegg sammen.  

Eksempler på oppgaver: Luketekst, ord-i-ord,  tankekart, sammendrag, 

begreper, sammensatte ord, stavelser – diftonger. 

 

Skolens egenvurdering  
 
Noen tilbakemelding fra lærerne ved leseprosjekt-slutt: 
Vi kan sitte sammen i forkant å lage tekster, samtale om elever, og reflektere i 
ettertid.  Elevene blir mer reflekter hvordan ord og setninger er satt sammen. 

Både vi og elevene har blitt mer språkbevisste. Vi har fått lære å bli mer 
systematiske. 

 
Resultatene på pretest og post-test viser at leseferdighetene til mer enn 90 % av 
elevene har blitt betydelig bedre ved slutten av prosjektet. 
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Veien videre 
 
Vi ser av resultatene på Nasjonale prøver høsten 2017 at vi trenger å jobbe mer 

med lesing på alle trinn.  Brønnerud skole ønsker derfor å følge opp med 
leseprosjekt våren 2018. Vi har satt av 12 uker til arbeidet, tverrfaglig og 

samarbeid på samme måte som i fjor. Her er begrepslæring i fokus.  
 

 
 

Arbeid med sosial kompetanse 

I begynnelsen av hver dag / hver time presenteres mål for dagen/ timen. Her er 

det både faglige mål og sosiale mål. Lærerne benytter også P4C som en 

undervisningsmetode, og Mitt valg brukes i alle klasser.  

PALS vil omfatte arbeidet med sosial kompetanse ved at det vil være tydelige 

forventninger til positiv atferd. 

Bærekraftig undervisning 

Skolen har avsluttet prosjektet knyttet til Den Naturlige Skolesekken, men vi 

ønsker å fortsette den tverrfaglige undervisningen med skolehagen i fokus. 

Prosjektet videreføres som en lokal læreplan. Vi håper vi kan fortsette å 

samarbeide med lokale støttespillere ved PPU på NMBU. De bruker skolehagen 

vår som arena i undervisning av studenter ved Naturfag og Naturbruk. 

Skolehagen og solidaritetsprosjekt er viktig for Brønnerud skole. Både 

bærekraftig utvikling og tverrfaglig samarbeid er temaer som kommer i den nye 

læreplanen (2020). 

Under er et eksempel på resultat fra arbeidet med skolehagen. Elevene lager det 

som selges, og de lager maten som serveres. 
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HØSTMARKED PÅ BRØNNRUD SKOLE

Tirsdag 20. september kl. 16.30 – 18.00

Spise middag i Almehagen

Meny:

Jordskokk - og gresskar suppe

Zimbabwisk rett

Svele, kake og muffins

Kaffe, saft og te

Salg av produkter fra hage og nærmiljø:

Peppermyntesukker, rognebærgelé, blåbærsyltetøy

Ringblomstsalve og granskuddsirup

Urtesalt, lommebøker

Dekorerte steiner

Vi får besøk av Mavis fra Mavis Home

Musikalsk underholdning ved elevene.

Ta med mynt, kontanter og en romslig kurv.

Overskuddet av markedet går til barnehjemmet Mavis home.

Ta gjerne med bekjente, venner og storfamilien

VELKOMMEN
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Elevenes utbytte av opplæringen 

Vi ser på resultatene fra nasjonale prøver høsten 2017 at det er lesing vi må ha 

ekstra fokus på. Derfor er det viktig og nyttig at vi har leseprosjektet i 12 uker 

fra januar (se «Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving»). Dette stemmer 

også godt overens med at alle skolene i Ås jobber mot å bli dysleksivennlige 

skoler. 

 

Mestringsnivå 

1 

Mestringsnivå 

2 

Mestringsnivå 

3 

Snitt 

Poeng 

Nasjonale prøver 

5. trinn, Engelsk 
17,6% 58,8% 23,5% 51,5 

Nasjonale prøver 

5. trinn, Regning 
17,6% 58,8% 23,5% 50,6 

Nasjonale prøver 

5. trinn, Lesing 
35,3% 47,1% 17,6% 49,1 

 

Engelsk: 

Når vi ser nøyere på oppgaver i nasjonale prøver, ser vi at vi trenger å jobbe 

mer med å tolke og forstå faktatekst (tekstkobling), å finne informasjon i tekst 

(setninger) og å beskrive. 

Regning: 

Vi må jobbe bedre med multiplikasjon, overslag, måling og geometriske figurer. 

På disse temaene skårer elevene under det vi kan forvente.  

Lesing: 

Vi må jobbe bedre med å finne svar i flervalgsoppgaver, og å tolke tekst (spesielt 

artikler).  

Avgangselever: 

Resultatene for elevene på 8.trinn viser samme tendensen som for elevene på 

5.trinn, at vi har nesten alle i prøvegrupper 2, 3 og 4.  

Tendensen er lik i både lesing, regning og engelsk: 

Prøvegruppe 1+2: ca 20% 

Prøvegruppe 3+4: ca 70 % 

Prøvegruppe 5: ca 10% 
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Skolens egenvurdering 
 
Tallene viser at vi har flest elever i mestringsgruppe 2. I engelsk og regning har 

vi færre elever i mestringsgruppe 1 enn tallene fra Akershus viser. I lesing har vi 
flere i mestringsgruppe 1.  

 
 
Veien videre 

 
Vi må jobbe med å få flere av elevene våre fra mestringsgruppe 2 opp til 

mestringsgruppe 3, og færre elever i mestringsgruppe 1.   
 
 

 

 

Brønnerud SFO 

«Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde 

alle andre goder» Aristoteles 

Å gi barna gode mestringsopplevelser med trivsel/vennskap, lek og læring, er det 

som vektlegges ved Brønnerud SFO. 

 

For at vi skal ha god oversikt over det sosiale miljøet på SFO, gjennomførte vi 

trivselsundersøkelsen ved Brønnerud SFO i høsten 2017. Tiltak blir iverksatt der 

det er noe vi trenger å gjøre for å bedre sosialmiljøet for den enkelte barn, eller 

for hele grupper.  

Resultatene viser at generelt har de fleste barna gode venner. Vi finner positive 

sammenhenger mellom barns generelle trivsel i SFO, og at de er trygge og har 

gode relasjoner til de andre barna og de voksne på SFO. 

Videre vil vi ta for oss tiltak på områder vi anser som viktige.  

Barns medbestemmelse og medvirkning i forhold til aktiviteter er sterkt i fokus. 

Følgende tiltak har blitt utarbeidet på bakgrunn av trivselsundersøkelsen: **** 

Samlingsstund  

Vi har samlingsstund en gang i måneden. Dette er en inspirerende stund med ett 

fokusområde: å planlegge meny og å komme med forslag til aktiviteter på SFO. 

Vi velger10 barn fra hvert trinn om gangen. 
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Vennskapssamling  

Lek, humor og glede.  Vennskap blant barn etableres tidlig. Med dette temaet 

skal vi hjelpe barna med å utvikle sosiale ferdigheter gjennom vennskap. Vi har 

lesestund og rollelek sammen i samlingen. Vi lager vennskapsarmbånd. Barna får 

lett venner og vi sitter ved siden av hverandre i samlingen. De ble bestevenner 

med en gang. Jeg opplever at både barn og voksne blir inspirerte av denne 

måten å gjøre det på. 

Fysisk aktivitet  

Både inne i gymsalen og ute i den fine skolegården. «Fysisk aktivitet har positiv 
effekt på psykisk helse konsentrasjon og læring». Det legges til rette for allsidige 
aktiviteter for å bidra til god fysisk utvikling. 

 
Fra jord til bord-Fra natur til kultur   

 

Med fokus på bærekraftig utvikling 
 
Mange barn er svært opptatt av både mat og miljø. Når barna er i mataktiviteter 

kan de utforske en verden av temaer knyttet til mat og bærekraftig kosthold. 
Barn og voksne høster poteter, grønnsaker og egne urter. Sammen høster vi 

epler og ser hva vi kan lage av dem. Vi leker og opplever ute i SFO og i 
nærmiljøet og undersøker alt som skjer i naturen.  
Det er mye kultur knyttet til mat og måltid. Spesielle ingredienser, krydder, og 

ikke minst måter å tilberede og spise på. I mataktiviteter kan barn utforske, 
leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.                           

Aktivitetene for barna er fleksible, lekbaserte og delt inn i fire kategorier: 
 
*Smak   *Smaksutvikling  *Matlaging  *Måltider 
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Del 2 Utviklingsmelding 2018 
 

Sammendrag utviklingsområder 2018  

 Bærekraftig utvikling 

 Lesing som grunnleggende ferdighet 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

 Dybdelæring 

Skolens visjon 

 (Denne visjonen skal revideres i løpet av skoleåret 2018-19) 

På Brønnerud skole lærer vi for livet 
 

På Brønnerud skole føler både elever og voksne at de er verdsatt. Alle opplever 

å møte empati, annerkjennelse, respekt og romslighet i et støttende og trygt 

miljø med nulltoleranse for mobbing. Elevene lærer å håndtere utfordringer på 

en god og konstruktiv måte. 

På Brønnerud skole og sfo setter vi eleven i sentrum. Vi legger til rette for at 

eleven utvikler gode holdninger. I faste plansamtaler og i arbeidet med planbok 

lærer elevene ansvarlighet gjennom å planlegge, sette læringsmål og vurdere 

sin egen læring. Elevene lærer å stille spørsmål og å være aktive og 

selvstendige lærende elever. Gjennom mappevurdering får elevene vurdering 

underveis i læringsarbeidet. Vi legger vekt på elevenes vekst og utvikling og at 

de opplever å kunne mestre livet sitt. De voksne er opptatt av å gi feedback 

som gjør elevene i stand til å møte utfordringer i deres videre læring og for å 

kunne tilegne seg kunnskap og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 

samfunnet. 

 

Vi organiserer undervisningen og prioriterer lærerressursene slik at jevnlige 

samtaler gjennomføres. Teamene er opptatt av å legge til rette for elevene og 

samarbeider om elevenes sosiale utvikling. Alle lærere i alle fag vektlegger 

leseopplæringen høyt og å lære elevene å anvende gode læringsstrategier. Vi 

streber etter at elevene utvikler en kritisk, etisk og fornuftig holdning til bruk av 

nettressurser. Samt å styrke elevenes digitale ferdigheter. Vi vektlegger derfor 

veiledning i bruk av digitale hjelpemidler. 

 

Brønnerud skole har en unik beliggenhet og vi bruker vårt varierte uteområde 

som læringsarena. Skolehage og uteskole er arena for læren om balansen i 

naturen og for å lære natur- og miljøvern. Læringen foregår i en praktisk 

sammenheng og integreres i alle fag. 

 

Vi har romslige og gode lokaler. Godt utstyrte spesialrom gir muligheter for 

varierte arbeidsformer og gruppesammensetninger ut fra ulike behov og til ulike 

aktiviteter.  
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På Brønnerud skole har vi et tett og godt samarbeid mellom SFO og skole. Dette 

ivaretar vi gjennom felles fora, kurs og prosjekter. Tett samarbeid mellom SFO 

og skole gir foreldrene trygghet for at deres barn får god oppfølging. Planbok og 

mappevurdering gir god kontakt og informasjon mellom hjem og skole om 

elevenes utvikling og læring.  

 

Vi er et engasjert personale med høy kompetanse. Vi evaluerer jevnlig for å 

skape en best mulig skole. Vi søker inspirasjon og påfyll gjennom kurs og 

etterutdanning for å være oppdatert faglig, og i bruk av digitale hjelpemidler. Vi 

er fleksible, endringsdyktige og søker gode løsninger. Skolen fokuserer på å 

videreutvikle plansamtaler, planbok og mappevurdering som viktige redskap i 

vurderingsarbeidet. Skolen prioriterer ressurser til dette. Brønnerud skole er ett 

personale som utvikler det voksne teamfellesskapet til beste for elevene.  

 

På Brønnerud skole legger vi til rette for at elever og ansatte skal få bruke sin 

kompetanse til glede for alle. Vi har jevnlig fellesprosjekter for hele eller deler 

av skolen hvor vi oppløser vanlig organisering. Som oftest munner det ut i et 

arrangement eller et produkt lokalmiljøet får ta del i. 

 

 

Om satsningsområdene  

Bærekraftig utvikling 

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

naturressursene i et globalt perspektiv. På Brønnerud har vi valgt å legge dette 

satsingsområdet til arbeidet med skolehage, altså lokalt og nært.  

Mål:  

Kildesortering (kompost), spise og lage produkter til høstmarkedet av 

egenproduserte råvarer. Undervisningsopplegg på nett. 

Tiltak: 

Brønnerud skole har hatt skolehage som læringsarena siden. Vi har hatt 

samarbeid med NMBU og Vitenparken. Vi ønsker å videreutvikle dette 

samarbeidet. 

Gjennomføring: 

Det har vært et ønske fra studentene på NMBU at erfaringene og 

undervisningsoppleggene fra Brønnerud kan bli tilgjengelig på nett. Dette har 

skolen snakket med Vitenparken om. Vi ønsker å få til et samarbeid med 

medieproduksjon på Drømtorp videregående skole om noen av elevene der kan 

jobbe med å lage en nettside. 
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For øvrig vil vi fortsette med å videreutvikle skolehagen ved å dyrke flere 

vekster, og også bruke temaet mer aktivt tverrfaglig. Alle klassene + SFO bruker 

skolehagen i sine undervisningsopplegg. 

Evaluering:  

I forbindelse med årsplanskriving ved oppstart av nytt skoleår. Resultatene fra 

høstmarkedet. I forbindelse med tilstandsrapportering. 

 

Lesing som grunnleggende ferdighet 

Lesing er en grunnleggende ferdighet og nødvendig for å mestre utdanning, 

arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Mål: 

Alle elever er gode og funksjonelle lesere. 

Tiltak:  

Systematisk arbeid med lesestrategier og begrepstrening vil gi elevene bedre 

leseferdigheter. 

Gjennomføring: 

Alle klasser gjennomfører kommunale retningslinjer for kartleggingsprøver. 

Skoleåret 2018-19 gjennomfører alle klasser 12 uker med leseprosjekt, fra 

januar og fram til påske. Fokus: Arbeid med begreper.  

Fra skolestart høsten 2018 vil vi legge inn obligatorisk lesetrening i første time 

alle dager.  

Evaluering: 

Resultater på kartleggingsprøver og lesetester.  

 

Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Alle elever og ansatte på Brønnerud 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. 

Mål: 

Elevundersøkelsen viser at elevene på Brønnerud har et trygt og godt miljø. 

Færre skal melde om at de blir krenket eller mobbet. 

Tiltak: 

I disse dager sender skolen en søknad til NUBU (Nasjonalt Utviklingssenter for 

Barn og Unge) om å få bli en PALS-skole.  
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Gjennomføring: 

Skoleåret 2018-19 starter vi med opplæring av personalet skissert fra NUBU. Vi 

bruker utviklingstid og teamtid. Parallelt starter vi PALS-arbeidet i alle klasser. 

Evaluering: 

Resultater fra elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen, klassetrivsel.no, 

rapporter om mobbing / krenkelser. 

 

PALS 
 

PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og 
effektive forebyggingstiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle 

skolens elever. Alle ansatte legger vekt på positiv involvering og 
oppmuntring, og de gir forutsigbare reaksjoner på negativ atferd. 

Tiltakene bidrar til å redusere antall elever med atferdsproblemer og 

fremmer god sosial og skolefaglig læring.  

 
(Kilde: NUBU) 

 
http://www.nubu.no/getfile.php/1312555/Filer/Atferdssenteret.no/Ekstranett/PA

LS%20team/2016_PALS-folder.pdf 
 
Her kan du lese mer om PALS. 

 
 

Dybdelæring 

Alle elever utvikler gradvis sin forståelse av begreper og sammenhenger og 

relaterer ny kunnskap til tidligere læring på tvers av fagene. 

Mål: 

Reflektere over egen læring. 

Tiltak: 

Tverrfaglige og aldersblandede prosjekter. 

Gjennomføring: 

Et prosjekt høst, og et prosjekt vår. 1.+2.trinn sammen, 3.+4.trinn sammen, 5.-

7.trinn sammen. 

Evaluering:  

Gjennom elevundersøkelsen, i fagsamtaler med elevene. 

  

http://www.nubu.no/
http://www.nubu.no/getfile.php/1312555/Filer/Atferdssenteret.no/Ekstranett/PALS%20team/2016_PALS-folder.pdf
http://www.nubu.no/getfile.php/1312555/Filer/Atferdssenteret.no/Ekstranett/PALS%20team/2016_PALS-folder.pdf
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