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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

Skolens satsningsområder for 2017 
 Ledelse og organisasjonsutvikling 

 Spesialundervisning 

 Læringsmiljø 

 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene: 

Ledelse/organisasjonsutvikling  

Vi har funnet en god struktur på utviklingsarbeidet og skiller mellom 

personalmøter med informasjon og utviklingsmøter. Utviklingsarbeidet 
gjennomføres både i felles utviklingstid og i teamtid i mindre grupper. Pådriveren 
og tilretteleggeren for utviklingsarbeidet er skolens utviklingsgruppe som består 

av ledelsen og teamlederne. Denne gruppen erstatter den tidligere plangruppa. 
 

Utviklingsgruppa vil være viktig i vårt kommende arbeid med et inkluderende 
skolemiljø. Dette arbeidet er beskrevet nærmere i utviklingsmeldingen.  

 

Spesialundervisning 

Vi har omstrukturert noe av spesialundervisningen. I høst har vi testet ut 
intensiv opplæring i lesing og matematikk, "leseverksted og matteverksted." 
Dette er organisert med 1 time hver dag i 12 henholdsvis 6 uker i aldersblandede 

grupper. Gruppene er sammensatt av elever fra 2.- 3. trinn og elever fra 4.-7. 
trinn. Vi er fortsatt midt i gjennomføringen av tiltaket og har ikke fått 

gjennomført en evaluering. 
 
 

Læringsmiljø  

I alle klasser er det jobbet strukturert med læringsmiljøet gjennom opplegget 

"Mitt valg", et skolebasert opplæringsprogram om skolemiljø. Målet er at elevene 

skal oppleve et helhetlig arbeid med klassemiljøet og de deltar på fellessamlinger 

med felles tema som igjen følges opp i klassene. 

For å skape og opprettholde et godt miljø i friminuttene er vi med i 

Trivselslederprogrammet. Elever er trivselsledere og er ansvarlig for å legge til 

rette for positive, inkluderende aktiviteter i friminuttene. 

«Barna skal glede seg til å komme til skolen. De skal synge og 

plystre på skoleveien» 
Bjørn Eriksen 
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Elevundersøkelsen er gjennomført på 5., 6. og 7. trinn i desember 2017. Vi har i 

vår egenvurdering plukket ut tre områder hvor vi ser positiv utvikling og to 

områder vi mener må forbedres. 

Skolens egenvurdering 

 
På disse områdene ser vi positiv utvikling:  
 

 Andelen elever som svarer at de trives på skolen og har venner er høy, og 
har vært stabil over tid.  

 Elevenes motivasjon for læring er noe stigende. Motiverte elever som 
trives på skolen er et godt utgangspunkt for en god læringsutvikling. 

 9 av 10 elever opplever at de aller fleste lærerne bryr seg om dem. En 
god relasjon mellom elev og lærer er viktig for å skape trygghet og 
forutsigbarhet og for igjen å legge et grunnlag for et godt læringsmiljø. 

 
Disse områdene mener vi må forbedres:  

 
 1 av 10 elever svarer at de ikke gleder seg til å gå på skolen. Samtidig 

trives de på skolen, både ute i friminutt med alle elevene og i gruppen 

sin. Vi bør allikevel ha som mål at alle elevene skal trives på skolen og 
glede seg til å gå hit. Dette er noe vi bør jobbe med og er beskrevet 

nærmere i utviklingsmeldingen. 
 Elevene er mindre fornøyd med deler av det fysiske miljøet. Spesielt 

garderobe- og dusjforholdene i tilknytning til gymsalen er skåret lavt. 

Rundt halvparten av elevene svarer at de ikke er særlig fornøyd. 
 

Veien videre 
 

 Vi viderefører arbeidet med "Mitt valg" 

 Vi deltar på et skolebasert kompetanseopplegg "Inkluderende skolemiljø" 
 Vi melder inn behov for rehabilitering av garderobe- og dusjforholdene i 

tilknytning til gymsalen 
 
 

 

 

Elevenes utbytte av opplæringen  
 Resultatene på nasjonale prøver, 5. trinn 2017 er noe over 

landsgjennomsnittet i lesing (51 poeng i snitt) og på snittet i regning (50 

poeng i snitt), men svakere i engelsk ( 44 poeng i snitt).   

 Resultatene på nasjonale prøver, 8. trinn 2017 er gode i lesing (i snitt) og 

regning (53 i snitt), og noe svakere i engelsk (48 i snitt).   
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Skolens egenvurdering 
 

 Vi ser at resultatet i engelsk ikke er som ønsket, og vi setter inn tiltak. 

Dette er beskrevet i utviklingsmeldingen. 
 Vi ser at den kommunale satsingen på regning og matematikk har ført til 

resultater. 
 Vi ser at den lokale satsingen på lesing i regning antakelig har ført til 

bedre resultater. 

 Vi ser at den helhetlige satsingen på lesing antakelig har ført til bedre 
resultater. 

 
Veien videre 
 

 Vi setter inn tiltak i forhold til engelskresultatene. Dette er beskrevet i 
utviklingsmeldingen. 

 Arbeidet med regning og lesing videreføres 
 

 

 

Kroer SFO 

Kroer SFO er en liten og oversiktlig skolefritidsordning som pr. 1.12.2017 hadde 

53 barn hvorav 14 som benytter seg av deltidstilbud.  

Høsten 2017 gjennomførte barna ved en trivselsundersøkelse. Undersøkelsen er 

utarbeidet av SFO-lederne i Ås kommune og alle SFO’ene i kommunen 

gjennomfører den. Undersøkelsen ble gjennomført for første gang i år og skal 

gjennomføres hvert år. Årets resultat viser at vi skårer høyt på relasjoner mellom 

barn og voksne, men at vi må jobbe mer med kommunikasjonen mellom barna 

og de voksne. Eksempelvis kommer det frem at en del av barna uttrykker at de 

er usikre på hva som skal skje i løpet av SFO-dagen. Vi ønsker og har som mål 

at SFO-dagen skal være trygg og forutsigbar, og har med bakgrunn i dette satt 

følgende utviklingsmål:  

 Dagen skal bli mer forutsigbar og trygg for alle barn 

Vi har utarbeidet følgende tiltak:  

 Voksne går igjennom dagsplanen om hva som skal skje i løpet av dagen 

ved registrering. 

 Månedsplan henges opp på døren til SFO, og oversendes til foresatte på 

mail. 

 Jevnlig kommunikasjon på personalmøter om felles rutiner og regler i 

forhold til barna.  

Sosial kompetanse er noe vi jobber med daglig. I høst har vi hatt fokus på å ta 

ansvar for seg selv, det man sier og det man gjør. Vi har også jobbet med å 

hjelpe hverandre til å ta ansvar. 
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«Noen ganger drar du meg, og noen ganger drar jeg deg» 
Anne-Cath Vestly 

Min prinsesse 

 
«Vi ønsket å gjøre noe med matsituasjonen. 

At barna skulle lære seg å si ja takk, nei takk 

og takk for maten, samtidig som vi også 

ønsket å gjøre noe med lydnivået under 

måltidene. Etter litt tid og mye jobbing ser vi 

stor fremgang, men fortsette å jobbe med 

dette.» 
 
Det er tirsdag og måltid på Kroer SFO. Etter 

at «Per» 7 år er ferdig med maten og har 

ryddet bort sin tallerken, snur han seg mot meg og sier: 

 

«Tusen takk for maten min prinsesse»  
 

Del 2 Utviklingsmelding 2018 
 

Oppsummering   

Personalet har søkt og kommet med på studiet «Skolemiljø og krenkelser» i regi 

av Høgskolen innlandet. Studiet går over tre semestre med oppstart januar 2018 

og alle ansatte har forpliktet seg til å delta. Dette blir skolens 

hovedsatsingsområde fram til sommeren 2019. Vi fokuserer også på 

engelskundervisningen da kartlegging av elevenes kompetanse viser at det 

skåres lavere her enn vi forventer. På SFO har vi som mål å gjøre dagen mer 

forutsigbar og trygg for barna. 

 

Skolens visjon 

På Kroer skole og SFO lærer vi for framtiden 

Om satsningsområdene  

 

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 
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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 og workshops på skole- og ledernivå med fokus på 

utvikling av felles mentale modeller og verdier  

- Deling av praksiserfaringer på alle nivåer 

- Arbeid med PALS eller Mitt Valg   

 

Evaluering: Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

 

Hele skolens personale har søkt og kommet med på studiet «Skolemiljø og 
krenkelser». Dette er et studium i regi av Høgskolen innlandet og strekker seg 

over tre semestre. Vi valgte å søke om deltakelse da vi så at ny lovparagraf 9 om 
elevenes skolemiljø er utfordrende å håndtere. Vi vurderer at et skolebasert 

studieopplegg vil gi oss en god og helhetlig kompetanse i å forebygge og 
vedlikeholde et godt og inkluderende skolemiljø. Studiet går over tre semestre 
med hvert sitt tema: 

 
 å kartlegge og analysere skolemiljøet 

 å håndtere krenkelser  
 å fremme et inkluderende miljø og forebygge krenkelser 

 

Hvert semester avsluttes med at det skrives individuelle refleksjonsnotater som 
skal godkjennes av Høgskolen. Slik får vi til en evaluering av hver modul samt 

dokumentasjon på om læringsmålene fra forrige modul er nådd.  
 

 Vi vil fortsette arbeidet med Mitt valg og integrere det i arbeidet med 

Inkluderende skolemiljø 
 

ENGELSK 
 
Mål: Resultatene i engelsk er bedre enn i 2017 på alle trinn. 

Begrunnelse: En analyse av resultatet på årets Nasjonale prøver viser tydelig at 

vi må legge om strukturen på engelskundervisningen. Engelsk er også en 

ferdighet som er nødvendig for å mestre utdanning, arbeidsliv og deltakelse i 

vårt stadig mer globale og internasjonale samfunnet. 

Tiltak:  

- Vi har kjøpt inn læreverk som bidrar til å gi en kontinuitet fra 

småskoletrinnet til mellomtrinnet. 

- Vi ser også at elevene trenger engelsk lesetrening. Derfor kjøper vi inn 

engelsk tilleggslitteratur på ulike nivåer for alle trinn. Hensikten er å øke 
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mengden lesetrening og bedre leseforståelsen i engelsk. Bøkene gir også 

mulighet for muntlige aktiviteter. 

- Kartleggingsprøver i faget vil bli vektlagt og gi grunnlag for videre arbeid. 

- Årsplanene i faget vil bli analysert og kvalitetssikret slik at vi er sikre på at 

vi jobber i henhold kompetansemålene i gjeldende læreplan. 

-  

 

Evaluering:  

-  Løpende kartlegging med oppfølging av elevenes kompetanse i faget 

-  Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

LESING 

 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere 

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

utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Tiltak:  

- Alle skoler jobber mot å bli godkjent som dysleksivennlige skoler innen 

2021 

- Lesing arbeides med i profesjonsfellesskap i ledersamlinger og på den 

enkelte skole 

 

Evaluering:  

-  Løpende kartlegging med oppfølging av elevenes leseferdigheter 

-  Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

 

 

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:  

- Kompetanseheving av lærere og ledere med fokus på å utvikle ferdigheter 

i varierte læringsstrategier 

- Arbeid i profesjonsfellesskap på alle nivåer 
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- Det organiseres for arbeidsformer som fremmer dybdelæring i og mellom 

fag 

 

Evaluering:  

- Elevene evaluerer gjennom elevsamtaler/fagsamtaler og i 

elevundersøkelsen 

- Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

LÆRINGSBRETT 

 

Mål:  

Begrunnelse: 

- Bruk av variert læringsmateriell som læringsbrett bidrar til økt motivasjon 

for læring og dermed økt læringsutbytte 

Tiltak: 

- Innføring av læringsbrett på alle trinn fra høsten 2018 

Evaluering: 

- Elevene er mer motiverte for skolearbeidet, måles i elevundersøkelsen 

- Elevene benytter digitale læremidler i opplæringen 
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