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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

Skolens satsningsområder for 2017 

Satsningsområder 2017: 

 Kollektiv kompetanseutvikling 

 Klasseledelse og læringsmiljø 

 Lesing i alle fag/ grunnleggende leseferdigheter 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene 

 Kollektiv kompetanseutvikling: 

For å jobbe systematisk med kompetanseutvikling i personalet har teamene på 

1.-4. og 5.-7. trinn møter hver onsdag fra 13.30-15.15. På disse møtene er fokus 

samarbeid, kompetanseheving og felles praksis innenfor gjeldende 

satsingsområder. 

Bakgrunnen for satsingsområdet var 10-faktorundersøkelse og ståstedsanalyse 

gjennomført våren 2016. Disse undersøkelsene viste at personalet på Rustad 

ønsket mer relevant kompetanseheving. De ønsket å få brukt egen kompetanse 

og å lære av andre med annen kompetanse. Et samarbeidene og 

kompetanseutviklende profesjonsfellesskap er gjennomgående forventninger i 

skolens styringsdokumenter. I samarbeid med personalet og 

arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet valgte vi derfor å bruke felles 

møtetid en dag per uke til intern kompetanseheving der målet har vært å løfte 

frem og videreutvikle kompetansen i personalet slik at undervisningspraksisen til 

lærerne styrkes. 

Skolens egenvurdering - hva har tiltakene ført til?  
 

 Lærerne tilbakemelder i evaluering om at tiltaket er svært positivt. 

 Praksisnær deling og erfaringsutveksling. 
 Faglig deling innenfor områdene lesing, skriving, leseopplæring, 

grunnleggende matematikkopplæring og klasseledelse. 
 Ser positiv effekt, særlig i leseopplæringen og i klasseledelsen. Særlig nye 

lærere tilbakemelder at de har hatt stort utbytte av dette. 

 Å drive disse prosessene er en utfordring ledelsesmessig. Det krever at 
teamlederne er dyktige i å lede prosesser der alle bidrar til å utvikle 

kompetansen i teamet. Rekruttering av teamledere har vært vanskelig. 
 

Veien videre 
 Fortsatt fokus på klasseledelse/læringsmiljø som innhold på teammøtene. 
 Ekstern veileder for å spisse det faglige fokuset både i skole og SFO. 
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 Læringsmiljø 

På Elevundersøkelsen høsten 2016 kom det frem at elever på Rustad ikke 

opplevde tilfredsstillende arbeidsro. Målet vårt var derfor å komme på grønt nivå 

på 5.-7. trinn høsten 2017. I sammenheng med kompetanseutvikling i personalet 

ble klasseledelse valgt som satstingsområde vinteren 2017. Dette jobbet vi med 

frem til sommeren 2017 og arbeidet fortsatte i kompetanseutviklende team 

høsten 2017. 

Vi har en markant bedring av skolemiljøet totalt sett (1. – 7.) fra skoleåret 

2016/2017 til i dag i praksis. Resultatene i Elevundersøkelsen tilsier imidlertid at 

tiltakene ikke har hatt den effekten vi har ønsket og vi skårer kun marginalt 

bedre på punktet «arbeidsro» sammenlignet med fjoråret. 

 

 
 

 

For at elevene skal trives og lære på skolen er det en forutsetning at de er 

trygge og på skolen. Elevundersøkelsen stiller spørsmål knyttet til trivsel og 

mobbing. Under er resultatene for de to siste undersøkelsene tatt med. De viser 

at de aller fleste elever aldri opplever mobbing, men at noen elever melder om at 

de blir plaget av medelever på skolen. 
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Skolens egenvurdering 
Opplevelsen i klasserommet, både fra lærernes og ledelsens side er likevel at 

arbeidsroen har bedret seg mer enn disse tallene tilsier. Store klasser på 
Rustad, med samarbeids- og gruppeoppgaver, kan være en medvirkende 

årsak til at elevene opplever manglende arbeidsro. I klassene på Rustad er 
det flere elever enn vanlig med særskilte behov. De har egne ansatte, og det 
medfører ekstra kommunikasjon mellom elev og voksen, og kan medføre 

støy. Men vi vil jobbe videre med dette område, det vil være et prioritert 
satstingsområde fremover.  

 
Veien videre 
Veien videre: Høsten 2017 har det vært en del henvendelser om at elever 

opplever negativ oppførsel fra medelever. Dette startet umiddelbart etter 
skolestart. Foresatte viste til endringen i Opplæringslovens §9A, og krevde 

tiltak. Stygg ordbruk og nedsettende kommentarer mellom elever er det som 
hyppigst blir meldt til ledelsen i den forbindelse. Elevenes arbeidsmiljø er 
derfor ikke godt og trygt nok for alle. Rustad skole inngår derfor et samarbeid 

med ekstern konsulent som skal bidra til å styrke læringsmiljøet og bidra til å 
øke trivselen for alle på skolen. Dette samarbeidet vil inkludere alle ansatte 

på skolen samt foresatte og påbegynnes i januar 2018. 
 

 

 

 Elevenes utbytte av opplæringen 

IKT-utstyr:  

Skolen har stor mangel på IKT utstyr. Vi har et klassetrinn som har iPader. 

Elever med dysleksi har iPader. Et kursrom har PCer (blir brukt daglig til 

kursvirksomhet for elever med spesialundervisning og tilpasset opplæring). Vi 

har en PC til hver elev på trinn. Dette settet kan et klassetrinn låne til en 

undervisningsøkt. 5.trinn klarte å gjennomføre nasjonale prøver ved at vi samlet 

inn alle PC-maskinene på skolen. Mange av disse har dårlig batteri, varer 30 min. 

På 1. – 4. trinn mangler det datamaskiner/iPader til å realisere målene i IKT-plan 

for Ås kommune. 

Spesialundervisning og tilpasset opplæring: 

Totalt øker omfanget av spesialundervisning ved Rustad skole. Av disse øker 

også omfanget av timer til den enkelte elev. Høsten 2017 og våren 2018 øker 

antallet nyinnflyttede elever som er utredet og har mottatt spesialundervisning 

på forrige skole. Det er et økende misforhold mellom ressurser til elever med 

spesialundervisning og ordinær undervisning.  

Lesing i alle fag/ grunnleggende leseferdigheter: 

Å beherske lesing som grunnleggende ferdighet er en forutsetning for at elevene 

skal kunne delta og utvikle seg i skolen og videre i livet. Rustad skoles elever har 

gjennom år gjort det godt i lesing. Dette skyldes systematisk og grundig arbeid 

med lesing, som har vært et viktig satsningsområde for skolen gjennom flere år. 
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Vi prioriterer systematisk lesing en halvtime hver dag, vi gjennomfører lesekurs 

med elevene 1-2 ganger i året og kurser lærere i temaer innenfor lesing. 

Nasjonale prøver: 

Vi ser at resultatene i regning og engelsk kunne vært bedre. Å videreføre 

erfaringene med lesing over i engelsk og regning var en målsetting i fjorårets 

tilstandsrapport. Dette arbeidet har vi ikke lykkes å videreføre i så stor grad som 

vi ønsket.  

Nasjonale prøver - 5. trinn  
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En tendens på Rustad de siste årene har vært at resultatene våre som 

avgiverskole er relativt sett bedre enn resultatene på 5. trinn.  

 

Nasjonale prøver - 8. trinn - avgivertall 

Lesing: Snitt: 52 

 

Regning: Snitt: 50 

 

Engelsk: Snitt: 53 
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Rustad SF O
I løpet av november gjennomførte alle SFO’er i Ås kommune en felles
trivselsundersøkelse. Av ca 150 barn på Rustad SFO fikk vi svar fra 133 st k.
Stort sett alle barna svarer at de liker å være på SFO, og at de har venner å
være sammen med, og at de får hjelp fra de voksne når de trenger det. Dette er
en indikasjon på at mye av det som gjøres på Rustad SFO er bra. Imidlertid ser
vi av undersøkelsen at vi må jobbe bedre med å informere barna om hva som
skal skje i løpet av en SFO - dag. Svarene fra barna gir også et tydelig signal på at
vi må jobbe videre med barnas psykososiale miljø på SFO. Tydelige og
engasjerte voksne er en selvfølge når vi skal for bedre oss på dette området.
Følgende tiltak er utarbeidet:

U tarbeide bedre rutiner for hva vi skal si til barna når vi henter dem ved
skoleslutt. Vi skal også ta i bruk en digital tavle. Der skal vi lage en
«barnevennlig» dagsoversikt slik at de barn som kan lese lettere kan finne
ut av hva de vil gjøre uten å måtte spørre en voksen.
SFO og skolen skal starte et samarbeid med «God Skole» hvor hele skolen
sammen skal kurses for å få en felles referanseramme rundt jobbingen
med barna. Det er et langsiktig pr osjekt som starter, og er i gang under
hele vårsemesteret.

Sosial kompetanse trenes og øves på alle arenaer. Det er i møte med andre
kamerater og voksne som barna får øvet seg. Leken kan også være en «ventil»
der de kan bearbeide dagens inntrykk eller and re ting de opplever i hverdagen
sin.

Rustad SFO har ansatt en egen kokk. Kokken sørger for godt sammensatte
måltider med frukt, grønt, kjøtt og fisk på menyen. Den fysiske aktiviteten står
sterkt på Rustad SFO og hvert trinn har sin faste gym - dag.

1. klassebasen på Rustad

På Rustad SFO har vi valgt å ha en
permanent 1.klassebase gjennom det første
skoleåret. Dette har vist seg å være et godt
trekk da de nye barna ofte trenger ekstra
omsorg og støtte i skolehverdagen, spesielt i
starten på skoleåret. D et er to «faste»
voksne som leder virksomheten og dagene
er i starten preget av rutiner, både daglige
og ukentlige.

Etter hvert som året går og barna blir
tryggere og mer vant til de større barna og
det som skjer på SFO beveger de seg mer og mer ut fra 1 .klassebasen.
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Del 2 Utviklingsmelding 2018 

Oppsummering  

Rustad skole vil i 2018 intensivere arbeidet med å skape et «trygt og godt 

læringsmiljø for alle». Gjennom kompetansebygging, opplæring i verktøy og 

felles voksenledelse, ønsker vi å skape en tryggere skole for alle. I tillegg vil vi 

fortsette å bygge kompetanse i personalet i lesing basert på nyeste forskning. 

Skolen vil legge vekt på tverrfaglige temaer, jobbe grundigere og lengre og 

utvikle metoder for dybdelæring. 

Oversikt over satsingsområdene: 

 LESING 

 UTVIKLING AV PROFESJONSFELLESSKAP OG GODT LÆRINGSMILJØ 

 DYBDELÆRING 

 

Rustad skoles visjon 
 

På Rustad skole er barnets læring i fokus. 
Hvert barn opplever å bli sett, inkludert 
og respektert. Kunnskaper, interesser og 

drivkraften i barnet brukes bevisst for å 
fremme læring og personlig vekst. Vi har 

motiverte, engasjerte og 
læringsfokuserte barn, som jobber etter 
tydelige kriterier og er bevisst på hvordan 

de skal nå målene.  Det er en god 
vurdering for læring på skolen. Alle er vant til å bli vurdert, og selv vurdere både 

sine og andres arbeid og arbeidsprosesser. 
 
Elevene befinner seg i et godt tilrettelagt læringsmiljø, som stimulerer og 

utfordrer til utforskning, læring og fysisk aktivitet ute og inne.  
Erfaringsutveksling i personalet er prioritert, slik at vi har høy kvalitet på 

undervisning.  Arbeidsmiljøet på Rustad er godt og preges av gjensidig respekt. 
 
På Rustad skole møter man et motivert, engasjert og imøtekommende personale 

med god faglig kompetanse. Det er lett å få kontakt med personalet, og det 
finnes mange møtearenaer på skolen, Rustadtunet og i SFO hvor det kan 

utveksles informasjon. 
 

Rustad skole har en tydelig og strukturert ledelse som delegerer 
arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og holder fokus på de langsiktige målene. 
Skolens utvikling er et felles ansvar. Vi viser gjennom handling og refleksjon at 

vi er en lærende organisasjon 
 

           Kjerneverdier 

 

 Vi tar utfordringer 

 Vi har læring i fokus 

 Vi viser hverandre respekt 

 Vi gjør hverandre gode  
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Om satsningsområdene:  

 LESING 

 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere og behersker å lese ulike type 

tekster. 

 

Begrunnelse: Å beherske lesing som grunnleggende ferdighet er en 

forutsetning for at elevene skal kunne delta og utvikle seg i skolen og nødvendig 

for å mestre videre utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

  

Tiltak:  

- Rustad skole er godkjent som «Dysleksivennlig skole». Det krever fortsatt 

intern kursing av personalet i alle trinnene i leseopplæring, samt opplæring i 

ulike lesestrategier. Holde personalet oppdatert på den nyeste 

leseforskningen. Dette gjøres i personalmøtetiden. 

- Hele skolen har fast lesetreningshalvtime fra skolestart om morgenen i 30 

min. Samtidig foregår det lesekurs på tvers av klasser for dyslektikere, elever 

med lesevansker, og andre som trenger tilpasset opplæring i lesing. 

- Daglig kurs i touch for dyslektikere og andre som trenger det på tvers av 

klasser.  

- Koordinator for spesialundervisning holder lesekurs, veileder lærere og 

assistenter i leseopplæring for dyslektikere, samt opplæring i hjelpemidler 

(iPad + apper). Foreldre får kurs i hjelpemidler, hvordan bruke iPad hjemme 

til lekser. 

Evaluering:  

- I tillegg til å følge Ås kommunes kartleggingsplan bruker lærerne enkle tester 

og følger elevenes leseutvikling. 

- Elever som ikke utvikler leseferdigheter som ønsket, blir testet med LOGOS. 

Dette utføres av koordinator for spesialundervisning eller leseveileder. 

- Nasjonale prøver i lesing for 5.trinn og 8.trinn. 

 

 

 UTVIKLING AV PROFESJONSFELLESSKAP OG GODT LÆRINGSMILJØ 

 

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

preget av VI–kultur. Elevene har et trygt og godt læringsmiljø. Elevene møter 

utfordringer og får støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent 

med egne og andres følelser.  
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Begrunnelse: Rustad skole skal være en inkluderende skole for alle. Alle skal 

oppleve trygghet i hverdagen. Utvikling av felles kompetanse i et 

profesjonsfellesskap er valgt på bakgrunn av personalets tilbakemeldinger i 10-

faktorundersøkelsen og Ståstedsanalysen, samt skolelederopplæring ved Knut 

Roald om «læring i profesjonsfellesskap». I et lærende fellesskap utvikler vi 

«felles voksenledelse» slik at elevene blir trygge på skolens forventninger. 

Tiltak:  

- Trening på teamledelse, «Kva kjenneteiknar kunnskapsutviklande møte» 

(Roald, 2012, s. 223). 

- Teammøter for 1.-4. og 5.-7. hver onsdag fra 13.30-15.15.  

- Hele skolen, SFO, Rustadtunet og undervisningspersonell får kurs og 

kompetanseutvikling med Paul Viktor Wiker (www.godskole.no) i hvordan få 

et trygt skolemiljø for alle. 3 kvelder med kompetanseheving for hele 

personalet ved skolen. 

- 2 foreldremøter med Paul Viktor Wiker (PVW)for alle foreldrene og ansatte 

ved skolen 

- Alle klassetrinn og SFO får veiledning av PVW i de 4 verktøyene. 

- Ledelsen får veiledning av PVW i godt systemarbeid for å sikre et trygt og 

godt læringsmiljø. 

Evaluering:  

- Lærerne evaluerer egen læring og utvikling i teammøtene, og nytten av 

kursingen, samt egen opplevelse av mer ro i elevmiljøet. 

- Elevene evaluerer trygghet og inkludering i elevmiljøet i undersøkelsen 

klassetrivsel.no to ganger årlig. 

- Elevene evaluerer i Elevundersøkelsen 

- Antall vedtak etter Opplæringsloven §9a-3 synker. 

- Medarbeidersamtaler 

 

 DYBDELÆRING 

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

relaterer ny kunnskap til tidligere læring på tvers av fagene. 

Begrunnelse: Fagene i skolen kan framstå fragmenterte, læringen kan være 

overfladisk og vanskelig å anvende når elevene møter problemstillinger på tvers 

av fag. Elevene skal erfare, lære og anvende ulike læringsstrategier, bruke 

verktøy, gjøre eksperimenter for å lære. 

Tiltak:  

- Lærerne på 4.trinn ønsker å inngå i et nært samarbeid med Vitenparken. 

http://www.godskole.no/
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- Lærerne på trinnet ønsker å anvende sin realfagskompetanse og 

naturvitenskapelige kompetanse til å ha tverrfaglige prosjektperioder over 

lengre tid på tvers av fag.  

Evaluering: 

- Elevene evaluerer gjennom logg 

- Elevene evaluerer gjennom elevsamtaler og elevundersøkelsen 

 

 

 

 

 

 



Vi ser frem til gode sosiale og faglige møtearenaer for elever og ansatte i det nye
bygget i 2019!
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