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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

Skolens satsningsområder for 2017 

Satsningsområder 2017: 

 Læringsbrett 1:1  

 »Den gode økta»/Synlig læring 

 Elevenes læringsmiljø - Pals 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene 

«Læringsbrett 1:1» 

Nordby skole tok i bruk digitale læringsbrett på ett trinn for første gang i 

skoleåret 14/15. Siden da har vi fortsatt med ett nytt trinn pr. år inntil vi denne 
høsten fikk mulighet til å jobbe med læringsbrett 1:1 på alle trinn. Hensikten 

med innføringen har vært at elever og lærere skal ha et godt digitalt verktøy for 
å fremme læring. For at det skal fungere hensiktsmessig for elever og pedagoger 
er det også behov for kompetanseheving i bruk av verktøyet. 

 
Vi startet prosjektet læringsbrett 1:1 med en planleggingsdag på våren 2017, 

der vi besøkte Ramberg skole som har erfaring med å jobbe med læringsbrett 
som verktøy på alle trinn i noen år. Videre jobbet hele personalet på Nordby 

skole i grupper og plenum med å avklare forventninger med hensyn til hvordan 
vi skulle jobbe med kompetanseheving. 
 

Fra og med høsten 2017 disponerte alle elevene eget læringsbrett og alle klasser 
bruker dette som et hovedverktøy i opplæringen. Personalet har fått skolering 

ved hjelp av IKT-lederne i kommunen og firmaet Rikt. Vi har også hatt stor glede 
av å bruke dyktige ressurspersoner internt. Arbeidet med kompetansehevingen 
foregår på trinn, i team og i utviklingstid. 

 

Skolens egenvurdering 

Elevene svarer i elevundersøkelsen, tabell 1, at de opplever stor grad av 
mestring i skolearbeidet og det er rimelig å anta at dette kan ha en 

sammenheng med god undervisning og opplæring bl.a. på læringsbrett. 
 
Vi opplever at personalet er svært motiverte for å jobbe med læringsbrett 1:1 

med elevene og i arbeidet med å hjelpe og støtte hverandre i personalet for å 
heve kompetansen. Teamlederne har bekreftet at pedagogene søker mer råd 

hos hverandre på tvers av trinn, når de trenger hjelp til for å bruke funksjoner 
eller apper på læringsbrettet. 
 

Samarbeidet mellom kommunens IKT-veiledere og skoleledelsen har vært 
meget god. De har fra skolestart gitt god veiledning til elever, lærere og ledelse. 

De har også ytt oss meget god service på tekniske utfordringer. 
 
Prosjektet læringsbrett 1:1 har gitt Nordby skole et solid digitalt kompetanseløft. 

Prosjektet har gitt og gir høy motivasjon og dermed oppleves det også som 
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samlende på organisasjonen. 
 
Veien videre 

Det blir viktig for oss å videreføre arbeidet med å bruke den kompetansen og 
motivasjonen, som vi har internt på Nordby skole, hos IKT-veilederne i 

kommunen og eksternt. Vi ser på appen Showbie at pedagogene har lavere 
terskel for å dele undervisningsopplegg og at en delingskultur er i ferd med å 
utvikle seg. Ledelsen må ivareta dette i utviklingsarbeidet fremover med å 

motivere og følge opp team, trinn og den enkelte med tydelige forventninger. 
 

 

 

Synlig læring – «Den gode økta» 

 

Vi har jobbet med synlig læring på Norby skole siden 2014 og den har hjulpet 
oss i en bevisstgjøring av hvordan pedagogen kan legge bedre til rette for 

elevenes læring. I samarbeidet med Peers-skolen Åsgård ble elever intervjuet og 
man fikk oppleve at tilretteleggingen hadde hatt en god effekt på elevenes evne 
til snakke om egen læring. 

 
Gjennom læringsbrettarbeidet kom fokuset i stor grad til å handle om hvordan 

pedagogen kan arbeide for å bygge oppunder dette ved å legge inn gode 
rammer. Den gode rammen har fått navnet «Den gode økta» som mal for 
undervisningen. Så fra at vi har hatt fokus på synlig læring knyttet til elevenes 

læringsutvikling, har vi nå et fokus på lærerens planlegging og gjennomføring av 
undervisningen.  

 
Malen for «Den gode økta» er utarbeidet i samarbeid med deler av personalet og 
Rikt. Den inneholder kriterier for hva undervisningen skal inneholde og er 

samtidig et verktøy som skaper forutsigbarhet for elevene for hva som er målene 
for økta og hvordan disse skal jobbes med. 

 

Skolens egenvurdering 

Vi er godt på vei når det gjelder å implementere den gode økta, men likevel ikke 
slik at den brukes i planlegging i alle økter på alle trinn.  I utviklingsteam, som 
består av skolens ledelse og teamledere, uttrykkes det at det er en økt 

bevissthet blant pedagogene om at «Den gode økta» er et godt redskap i 
planlegging og gjennomføring av undervisning. 

 
 
Veien videre 

I løpet av neste skoleår har vi ambisjon om å løfte satsingsområdet «den gode 
økta». Ledelsen vil uttrykke en tydelig forventning om at «den gode økta» er 

grunnlaget for planlegging av all undervisning på Nordby skole. Vi vil fortsette 
med kompetansedeling i utviklingstid med grupperinger på tvers av trinn for å få 

opp den tause kunnskapen. Vi har sett i år at dette har kommet naturlig i 
kjølvannet av satsingsområdet læringsbrett 1:1. Ledelsen må følge opp dette 
arbeidet med planlagt og systematisk skolevandring. 
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Læringsmiljø - Pals 

Nordby skole bruker Pals i arbeidet med å skape god trivsel og klare 

forventninger til oppførsel og samhandling. Det er et verktøy som gir tydelige 

rammer for voksne og elever. Nordby skoles palsteam, som består av 

representanter fra ledelsen, lærere og assistenter, driver utviklingsarbeidet 

innenfor Pals. De har ansvaret for skolering, videreutvikling og planer. Skolen 

har ukentlige mål om forventninger som det arbeides med i klasserommene.  

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får mulighet til å si sin 

mening om læring og trivsel i skolen. Dette gir oss viktig informasjon som skolen 

bruker for å bedre læringsmiljøet. På Nordby skole gjennomføres elevunder-

søkelsen på 5.-7. trinn. Tallmaterialet fra elevundersøkelsen er offentlig og ligger 

på www.skoleporten.no. 

Før og etter elevundersøkelsen bruker vi klassetrivsel.no for å kunne studere de 

sosiale nettverkene i klassene. Det kan også, i tillegg til utviklingssamtalen, være 

en måte å sjekke ut om arbeidet med det psykososiale arbeidet virker etter 

intensjonen. I klassetrivsel.no kan for eksempel kontaktlærerne følge opp 

spørsmål fra elevundersøkelsen og/eller lage egne spørsmål som er relevante for 

sin gruppe. Klassetrivsel.no er et program som gir oss god oversikt og hjelp i 

arbeidet med et positivt miljø på skolen. 

De samlede resultatene for de tre trinnene viser en positiv utvikling i spørsmålet 

om mobbing, og elevene sier at de trives godt på skolen og at de har noen å 

være sammen med i friminuttene. Det er imidlertid noen saker som skolen 

jobber med der det har vært/er igangsatt tiltak med ledelse, personalet og elever 

involvert. Disse har jobbet/jobber aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø 

for grupper og enkeltindivider.  

Nordby skoles elever svarer positivt at de opplever mestring i skolearbeidet og 

på spørsmål som omhandler vurdering for læring. Vi håper at dette på sikt, 

sammen med skolens satsingsområder læringsbrett 1:1 og «den gode økta» 

også vil styrke resultatene som gjelder spørsmål om motivasjon. 

 

Indikator  2015/16 2016/17 2017/18 

Trivsel 4,25 4,44 4,26 

Mestring 3,98 4,05 4,12 

Vurdering for læring 3,95 4,19 4,04 

Trygt miljø 4,30 4,27 4,29 

 

 

 

 

http://www.skoleporten.no/
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Skolens egenvurdering 
Vi ser at arbeidet med Pals fungerer best når vi jobber systematisk og målrettet, 
og når vi kommer raskt i gang med skolering av nytt personalet som ikke er 

kjent med Pals fra før. Siden læringsbrettet har vært hovedsatsingsområdet, har 
vi brukt mindre tid på Pals i år, sammenlignet med 2016. Vi opplever imidlertid 

ofte at lærere med erfaring fra andre Pals-skoler søker seg til oss, fordi de 
ønsker å jobbe videre med dette. Vi opplever at Pals hjelper oss i å skape god 
forutsigbarhet og klare forventninger for elever og voksne. 

 
 

Veien videre 
Vi har de siste årene fra ledelsen presisert viktigheten av at lærerne gjennomgår 
spørsmålene i elevundersøkelsen på forhånd. Videre ønsker vi i større grad at 

praksisen på skolen blir mer lik når det gjelder forarbeid, gjennomføring og 
etterarbeid. Det blir derfor viktig fremover at vi i større grad tar oss tid til å 

reflektere sammen med lærerne og avklare hva spørsmålene innebærer. Vi 
håper på den måten at elevundersøkelsen kan gi oss enda bedre forståelse for 
hva som skal til for å oppnå best mulig tilpasset opplæring og et godt 

læringsmiljø. 
 

 

 

Elevens utbytte av opplæringen 
Nasjonale prøver gir skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning 

og engelsk. Resultatene hjelper lærere og ledelse i arbeidet med å gi alle elever 

god undervisning. Resultatene til elevene blir regnet om til poeng på en fast 

skala, der 50 er snittet på 5. trinn. Elevene blir også plasserte på et 

mestringsnivå, der 1 er lavest og 3 er høyest. 

Nordby skole skårer godt på resultatene nasjonale prøver i år. Vi har gode 

resultater i både lesing, regning og engelsk. I lesing ligger vi likt med det 

kommunale nivået på 53,2 skalapoeng. I regning oppnådde vi 51,2 og i engelsk 

52,5, noe som ligger over det kommunale nivået i begge disse fagene. Det er 

også godt for skolen å se at vi har få elever på det laveste mestringsnivået. 

Dette er informasjon vi bruker videre i planlegging av undervisning i disse 

fagene.  

 

Nasjonale prøver for Nordby skole, 5. trinn 2017 - Skalapoeng 

Engelsk 52,5 

Lesing  53,2 

Regning 51,2 
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Avgivertallene på nasjonale prøver 

Fra og med 2014 er grensene for hvert av nivåene faste for prøvene i engelsk og 

regning. Dette er mulig fordi resultatene hvert år blir sett på samme skala. 

Resultat fra nasjonale prøver i regning og engelsk kan fra 2015 derfor brukes 

som grunnlag for å måle utvikling over tid. Det innebærer at vi på sikt kan se om 

resultata blir bedre. Først etter noen år er det mulig å se eventuelle trender. Fra 

høsten 2017 er dette også mulig for leseprøvene.  

Når vi sammenligner resultatene fra årets nasjonale prøver på 8. trinn med de 

resultatene de hadde på 5. trinn ser vi stor fremgang i engelsk, noe fremgang i 

lesing og at de i regning har samme resultat. 

 Skalapoeng 5. trinn 2014 Skalapoeng 8. trinn 2017 

Engelsk 45,6 51 

Lesing 49,2 50 

Regning 49,4 49 

 

Skolens egenvurdering 
Vi har de siste årene sett at det har vært behov for å forbedre rutiner og praksis 
i planlegging, gjennomføring og etterarbeidet av nasjonale prøver. Ledelse og 

lærere har etter hvert fått til et godt samarbeid om fordeling av oppgaver, slik 
at vi i større grad kan ha fokus på tiltak som skal settes i verk på bakgrunn av 

resultatene. Opparbeidingen av disse rutinene har ført til at vi bruker kortere tid 
på den praktiske delen av gjennomføringen. Læringsbrett 1:1 og fornyelse av 
PAS, datasystemet til Udir, har også hjulpet oss med gjennomføringen. 

Nordby skoles resultater fra nasjonale prøver i år er svært gode. Vi har de siste 
årene, sett at elevene jevnt over, leverer bedre resultater. Vi er spesielt glad for 

at det er få elever som avgir resultater i lavest måloppnåelse. 
Rutiner og planer for hvordan gjennomføre nasjonale prøver er nå godt 

innarbeidet systemisk. 
 
Veien videre 

Nordby skole har analysert årets resultater på 5. trinn og satt i gang tiltak i 
forhold til disse. Lærerne har fått en innføring i verktøyet PAS for å kunne 

anvende resultatene. Det skal iverksettes endringer for å tilpasse under-
visningen til elevene. Siden resultatene i er gode, er det viktig å lete etter 
årsakssammenhengene mellom de pedagogiske arbeidet og resultatene som 

oppnås. 
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SFO 
På Nordby SFO er pr. dags dato 124 barn i SFO. 

Vi gjennomførte trivselsundersøkelsen med barna i SFO i november. 

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

kommunen gjennomfører denne. 

I undersøkelsen svarer 96 % av barna at de trives, og at de har venner å leke 

sammen med når de er på SFO. I undersøkelsen kom det frem at de fleste barna 

liker maten vi serverer i SFO, men at de ikke alltid tar seg tid til å spise på SFO. 

Dette ønsker vi å jobbe ekstra med i SFO. 

Mål: 
Vi ønsker at barna skal oppleve at måltidene er en hyggelig del av hverdagen på 

SFO og at flere ønsker å spise hos oss hver dag. 
 
Tiltak: 

Vi skaper gode rammer rundt måltidet og legger til rette for at den hyggelige 
samtalen og godt samvær under måltidet. 

 

 

Når vi hadde undersøkelsen med barna, opplevde vi at barna satte stor pris på å 

ha «møte» med en voksen, vi kommer til å fortsette med slike barnesamtaler 

utover våren. 

  

 
«Trudeluttene» 

 
I SFO har vi ett eget kor 

som heter «Trudeluttene». 
I koret deltar barn 1 – 4 
klasse. Det er 32 barn i 

koret i år. 
Alle barn kan synge, koret 

er en musikalsk aktivitet 
der barna skal ha det gøy. 
Når barn synger lærer de 

språk og tekster, og de 
lærer å synge i riktig 

tempo og toneleie. 
Koret øver hver mandag, 
og de underholder på 

foreldrekaffen både til jul 
og på 

sommeravslutningen, og 
for de andre barna på SFO 
sitt julebord. 
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D el 2 Utviklingsmelding 201 8
Oppsummering
Norby skole har i 2017 tatt store steg i utviklingsarbeidet. Samarbeidet mellom
lærere, ledelse og IKT - veiledere har vært preget av høy grad av motivasjon for
kompetanseutviklingen. Vi mener at dette skyldes at vi har hatt få og tydelige
utviklingsområder.

Satsningsområder 2018:
Dybdelæring gjennom læringsbrett 1:1
Synlig læring/Den gode økta

Elevenes læringsmiljø - Pals D

Skoles visjon
”Trygge og sikre elever med blikket rettet mot fremtiden!”

Visjonen beskriver hvordan vi ønsker at alle elevene skal ha
det på Nordby skole. Visjonen er personalets ledestjerne,
og skoleutviklingsarbeidet tar utgangspunkt i visjonen.
Sammen jobber vi mot å nå målene og prinsippene går ut
på at alle voksne og eleve r tar ansvar, viser omsorg og
respekt for hverandre.

Våre kjerneverdier er ansvar, omsorg, respekt, læring og kommunikasjon . Nordby skole
er en VI - skole , der alle elever er våre felles elever!

På Nordby skole får elevene positive, atferds - spesifikke tilbakemeldinger. De blir
tatt på alvor og utfordret i tenkningen sin.

På Nordby skole møter vi elever og foresatte på en positiv måte og tar ansvar
for å etablere et godt samarbeid med hjemmet.

D e som er ansvarlig for et trinn eller en gruppe samarbeider tett, og personalet
utnytter hverandres kompetanse til det beste for elevene. Personalet underviser
i fag og på trinn der de har særlig kompetanse. Alle ansatte får nødvendig faglig
oppdatering og kompetanseheving, og derigjennom får de inspirasjon til å være
engasjerte yrkesutøvere.
På Nordby skole blir du møtt av et dyktig, vennlig, tydelig og hyggelig personale
med masse humor!
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Om satsningsområdene 

Dybdelæring gjennom læringsbrett 1:1 

 

Mål:  

- Elevene på Nordby skole utvikler gradvis sin forståelse av begreper og 

sammenhenger og relaterer ny kunnskap til tidligere læring på tvers av 

fagene. 

- Elevene bruker læringsbrett som et godt læringsverktøy. 

 

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

fremtidens utfordringer. 

 

Tiltak:  

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

i varierte læringsstrategier 

- Arbeid i profesjonsfellesskap på alle nivåer og i samarbeid med Sjøskogen 

skole. 

 

Evaluering:  

- Elevene evaluerer gjennom elevsamtaler/fagsamtaler og i 

elevundersøkelsen 

- Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

«Den gode økta» 

 

Mål: Elevene på Nordby skole møter en undervisning som har god struktur med 

tydelige mål og kriterier. 

Begrunnelse: Elevene på Nordby skole er kjent med hvilke forventninger som 

stilles til dem. Temaet henger også nøye sammen med klasseledelse som er 

fundamentalt viktig i pedagogens arbeid i klasserommet. 

Tiltak:  

- Det arbeides med å utarbeide struktur, mål og kriterier i 

profesjonsfelleskapet. 

- Vi bruker digitale verktøy for deling av praksiserfaringer. 

 

Evaluering:  

- Evaluering årlig i forbindelse med tilstandsrapport. 

- Skolevandring 
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Elevenes læringsmiljø – Pals 

 

Mål: Alle elever og ansatte på Nordby skole 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: Nordby skole skal være en inkluderende skole. 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 

 

Evaluering: Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

Lesing 

Mål: Elevene på Nordby skole skal bli gode og funksjonelle lesere. De får sin 

leseopplæring på læringsbrett. 

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

utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Tiltak:  

- Nordby skole jobber mot å bli godkjent som dysleksivennlige skoler innen 

2021 

- Lesing arbeides med i profesjonsfellesskap knyttet til læringsbrett. 

 

Evaluering:  

-  Løpende kartlegging med oppfølging av elevenes leseferdigheter 

-  Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

Utvikling av profesjonsfellesskap 

 

Mål: Nordby skoles personale jobber sammen i et profesjonsfellesskap med 

spesielt vekt på bruk av læringsbrett. 

Begrunnelse: Våre satsingsområder og vårt digitale verktøy endrer måten vi 

planlegger og gjennomfører undervisning. Vi ønsker å hjelpe og støtte hverandre 

og dele kunnskap og kompetanse. Vi mener det vil komme elevene til gode 

gjennom god praksis. 
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Tiltak: Vi bruker utviklingstiden på Nordby skole til deling av praksis og 

undervisningsopplegg. Vi har utarbeidet systemer for deling digitalt. 

Evaluering: Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering. 
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