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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

Skolens satsningsområder for 2017 
 Digital skolehverdag 

 Læringsmiljø 

 

Digital skolehverdag 

Sjøskogen skole er en av to skoler i Ås kommune som i løpet av høsten har hatt 

1:1 utrulling av læringsbrett (IPad). Innføringen er et ledd i Ås kommunes 

satsning på læringsbrett på “innføring av PC og nettbrett i Ås-skolen”1 

Skoleåret 2016/2017 har inneholdt små og store 

milepæler som til sammen skal forme en digital 

skolehverdag på Sjøskogen skole. Endringen- og 

utviklingen mot en digital skole kan forstås som en 

prosess i tre faser2 

1. Initieringsfasen 

2. Implementeringsfasen 

3. Institusjonaliseringsfasen 

 

I prosjektets initiering og planleggingsfase deltok 

skolens ledelse, teamledere, IKT-veileder og kommunens 

IKT-rådgivere.  Det ble utarbeidet en prosjektplan med 

tydelige rammebetingelser og avgrensninger, samt en 

fremdriftsplan med fokus på både infrastruktur, IKT-

utstyr, sikkerhet, opplæring og kompetanseheving.  

 

Implementeringen startet våren 2017, og utrullingen av læringsbrettene 

startet høsten 2017. I tett samarbeid med IKTveiledere la ledelsen til rette for 

utrullingen, både praktisk og pedagogisk. I den didaktiske opplæringen er 

observasjon eller modellæring mye brukt. Fellestid og store deler av plandagene, 

                                       
1 http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/557956_4_1-pdf.557956of89f.pdf 

2
 Endrings- og utviklingsprosesser i skolen kan inndeles ulike faser og modeller. Miles mfl. (1987) synliggjør de 

ulike stadiene i et utviklingsarbeid. Stadiene definerer de som en initieringsfase, implementeringsfase og 
institusjonaliseringsfase. Fasene beskrives som en sirkulær prosess og opptrer sammenhengende. Fullan 
(1991) har en tilsvarende 3-deling av utvikling- og endringsprosesser, men med «kontinuitet» som en siste 
fase. 

 

http://www.as.kommune.no/ato/p360/v1/557956_4_1-pdf.557956of89f.pdf
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er brukt til kompetanseheving. Trinnvis har lærere og IKT-rådgivere planlagt 

undervisningsopplegg med utgangspunkt i relevante kompetansemål. I 

klasserommet har IKT-rådgiverne vært ansvarlig for undervisningsopplegget, 

mens lærere har vært observatører i eget klasserom. Slik har lærerne blitt 

veiledet innen digital didaktikk. Digital didaktikk kan ses på som 

undervisningstilnærming. Den digitale skolehverdagen endrer lærerens rolle i 

elevenes læringsarbeid. Dette  legger igjen føringer på undervisningspraksisen, 

der elevene går fra å være konsumenter til produsenter. Denne tilnærming er i 

tråd med ny læreplan 2020, hvor dybdelæring og livsmestring er viktige temaer.  

I opplæringen er det vektlagt ulike verktøy og programmer som støtter dette. I 

grunnopplæringen har STL+ vært sentral. STL+ er en forkortelse for Skrive seg 

til lesing med talende tastatur 3 .  

Nasjonale prøver og elevundersøkelsen høsten 2017 viser tilfredsstillende 

resultater for Sjøskogen skole, men det er for tidlig å si om den digitale 

didaktikken har hatt effekt på dette. I denne fasen er det elevenes og lærernes 

umiddelbare positive tilbakemeldinger om praktisk tilnærming til faget, mestring 

og motivasjon som gir det beste bilde av den digitale skolehverdagen på 

Sjøskogen skole. Erfaringen som er gjort viser at læringsbrett gir gode 

muligheter for individuelle tilpasninger i for eksempel spesialundervisning og 

språkopplæring. 

I Institusjonaliseringsfasen blir det viktig å videreføre de erfaringer og 

kunnskaper vi har fått og ta det med oss videre i skolens drift. Det blir viktig å 

opprettholde trykket på kompetanseheving, samt å legge til rette for en 

delingskultur. I den foreløpige planen ligger det blant annet kursing av alle 

lærere på søk og kildekritikk, digital dømmekraft samt kommunikasjon og 

samhandling4. Videre blir det vesentlig å holde seg oppdatert innen 

teknologiutviklingen, digital didaktikk og de mulighetene læringsbrettet gir i 

forhold til elevens motivasjon, tilpasset opplæring, mestring og læring. Lærerens 

profesjonsfaglige digitale kompetanse er en dynamisk og sammensatt 

kompetanse som påvirkes av utviklingen i samfunnet 5. 

                                       
3
 STLmetoden har blitt brukt i en årrekke, men da uten lydstøtte. Det er den svenske spesiallæreren Mona 

Wiklander som blir ansett som hovedutvikleren av STL+, i samarbeid med Arne Trageton (2003) Å skrive seg til 
lesing – IKT i småskolen 

4
 http://www.iktplan.no/index.php?pageID=112&lang=nb 

5
 https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/pfdk_rammeverk_-_revidert_versjon_lav.pdf 

http://www.iktplan.no/index.php?pageID=112&lang=nb
https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/pfdk_rammeverk_-_revidert_versjon_lav.pdf
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Koding på Sjøskogen skole 

To år på rad har alle elevene på alle trinn ved Sjøskogen skole deltatt på 

kodetimen. Kodetimen er programmering  tilrettelagt for barn og unge i alle 

aldersgrupper. Kodetimen er en stor dugnad hvor elevene hjelper til med å 

bringe Norge inn i det 21. århundre! Les mer om kodetimen her: 

http://kidsakoder.no/kodetimen/ 

Elevene er veldig motiverte og 

løsningsorienterte gjennom kodingen. Det er 

gøy og motiverende, og elevene ser at de kan 

lære å mestre datamaskinen som et kreativt 

verktøy. De eldre elevene hjelper de yngre, så 

kodingen fører også til mye sosial læring og nye 

bekjentskap.  

 

Læringsmiljø 

1.8.2017 kom nytt regelverk om skolemiljøet som lovregulerer at alle som jobber 

på skolen har et ansvar for at elevene har et trygt og godt skolemiljø som 

fremmer elevenes læring6.  

I den årlige elevundersøkelsen får elevene på 5.-7. trinn si sin mening om læring 

og trivsel på Sjøskogen skole. Elevundersøkelsen viser gode resultater, det vil si 

at resultatene ligger innenfor grønt området. Skolen skårer gult innenfor 

området faglig utfordringer, mobbing blant elever og arbeidsro.   

Snitt Sjøskogen skole (17-18) 

1. Motivasjon og mestring   

1.1 Motivasjon 4,01 

1.2 Innsats 4,31 

1.3 Mestring 4,04 

1.4 Faglig utfordring 4,20 

2. Arbeidsmiljø   

                                       
6
 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-06-09-711 

 

http://kidsakoder.no/kodetimen/
http://kidsakoder.no/kodetimen/
http://kidsakoder.no/kodetimen/
http://kidsakoder.no/kodetimen/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-06-09-711
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2.1 Trivsel 4,41 

2.2 Trygt miljø 4,40 

2.5 Mobbing blant elever 4,70 

2.6 Digital mobbing 4,88 

2.7 Mobbing fra voksne 5,00 

3. Klasseledelse   

3.1 Støtte fra lærerne 4,53 

3.2 Arbeidsro 3,89 

3.3 Elevdemokrati og medvirkning 3,92 

3.4 Felles regler 4,39 

4.1 Vurdering for læring 4,22 

4.2 Egenvurdering 3,82 

4.3 Vurdering for læring (Skoleporten) 4,07 

5. Veiledning og rådgivning   

5.1 Skolehelsetjenesten 4,33 

6. Støtte hjemmefra   

6.1 Støtte hjemmefra 4,40 

 

Til tross for at faglig utfordringer ligger i gult område er det positivt å se at 

fjorårets 5. trinn og 6. trinn har fått en høyere skår enn de hadde i fjor. Dette 

skyldes nok flere faktorer, men vi tror mer praktisk tilnærming i undervisningen 

og tilpasninger ved hjelp av læringsbrettet, kan være noe av grunnen til at de 

skårer bedre i år. Læringsbrett gir oss flere muligheter for differensiering i 

fellesskapet, variasjon i undervisningen og tilpasset opplæring for elever med 

stort læringspotensiale. Mobbing blant elever ligger innenfor gult område, men er 

nærmere grønt enn rødt. Dette vil si at mobbing forekommer sjelden, men en 

liten gruppe har svart at det har forekommet. Tallene som kommer frem er kjent 

for skolens ledelse, lærere og resten av personalet på skole og SFO, og tiltak er 

igangsatt. Arbeidsro ligger rett under grønt, og vi arbeider kontinuerlig med 

klasseledelse på alle trinn.  
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Tydelig klasseledelse og felles forventninger er områder fra PALS vi vil fortsette å 

jobbe med. Som PALS-skole bruker vi PALS (Positiv atferd, støttende 

læringsmiljø og samhandling) som grunnlag for arbeidet med å utvikle en 

skolekultur der hele personalet får et felles språk i det kontinuerlige arbeidet 

med læringsmiljø. På plandagen hadde vi en felles økt der skole og SFO vi jobbet 

sammen for å lage gode rutiner for tilsyn. Vi vil fortsette samarbeidet med de 

andre PALS-skolene i Follo i PALS-nettverket som vi er en del av.  

Som en del av skolens systematiske arbeid med læringsmiljø analyser lærerne 

resultatene fra elevundersøkelsen og lager tiltak med utgangspunkt i analysen. 

Resultatene presenteres også for elevene, elevrådet og FAU. 

Kartleggingsverktøyet «Klassetrivsel.no» brukes i alle klasser. Sammen med 

elevsamtaler gir dette læreren og ledelsen informasjon om læringsmiljøet i 

klassen og sosiale relasjoner mellom elvene. Skolen har trivselsledere som 

arrangerer ulike aktiviteter for alle elevene i friminuttet. Vi er opptatt av et godt 

skole-hjem samarbeid og har et tett samarbeid med foreldre og FAU der 

læringsmiljø er et tema som ofte løftes. FAU arrangerer flere sosiale 

arrangementer for elever og foreldre gjennom skoleåret.  

 

Fellesprosjekt i praktisk skapende arbeid 

Høsten 2017 har alle elevene på Sjøskogen skole 
jobbet med et felles prosjekt der de har blitt 
inspirert av Jan Bakers kunst. De har arbeidet med 

den lokale kunstnerens arbeid på mange ulike 
måter. I tillegg til tegning og maling har noen av 

eleven brukt treverk og tomme iPAd-esker i sin 
kunst. Baker selv åpnet utstillingen, og det var stolte 

elever som viste frem sine egne verk til kunstneren, 
og senere familien sin. Baker var svært imponert 
over elevens engasjement og ble inspirert av 

elevenes tolkninger og bruk av sterke farger. Gjennom dette prosjektet har 
elevene tatt i bruk fantasien, kreativiteten og fått utforske ulike uttrykksformer, 

inspirert av Jan Baker. 

Utstillingen ble omtalt i ØB: https://www.oblad.no/jan-baker/sjoskogen-skole/folloliv/se-sjoskogen-elevenes-
vri-pa-jan-baker/s/5-68-351864 

https://www.oblad.no/jan-baker/sjoskogen-skole/folloliv/se-sjoskogen-elevenes-vri-pa-jan-baker/s/5-68-351864
https://www.oblad.no/jan-baker/sjoskogen-skole/folloliv/se-sjoskogen-elevenes-vri-pa-jan-baker/s/5-68-351864
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E l evens u tbytte av oppl ærin gen
Resultater på nasjonale prøver 5. trinn
Resultatene på nasjonale prøver de siste årene viser en positiv faglig utvikling.

Dette gjelder også resultatene på 5. trinn i 2017.

Tabellen over viser at Sjøskogen skole ligger godt over landsgjennomsnittet, og
på linje med de andre skolene i Ås kommune både i engelsk, lesing . I tabellen
under ser man en positiv trend i alle fagene. I både engelsk, regning og les ing
har Sjøskogen skole flere elever på mestringsnivå 3, og færre på mestringsnivå 1
enn tidligere år.

Mestringsnivå

1

Mestringsnivå

2

Mestringsnivå

3

Snitt

Poeng

Nasjonale prøver 5. trinn,

Engelsk
9,4% 53,1% 37,5% 53,8

Nasjonale prøver 5. trinn,

Regning
10,0% 56,7% 33,3% 51,7

Nasjonale prøver 5. trinn,

Lesing
12,5% 62,5% 25,0% 51,8

(Nasjonale prøver 5. trinn, med trendpiler)
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Vi tror at en av forklaringene på denne positive trenden er at det jobbes 

systematisk med de grunnleggende ferdighetene. Vi har lesekurs på alle nivåer 

på flere trinn, og vi har fokus på regning i alle fag. Årets 5. trinn fikk læringsbrett 

skoleåret 2016/2017 og lærerne på trinnet legger vekt på forståelse og 

dybdelæring gjennom praktisk tilnærming med læringsbrettet som verktøy.  

Resultater på nasjonale prøver 8. trinn 

 

(8. trinn, Sjøskogen skole 2017) 

På 8. trinn er det også tilfredsstillende resultater sett i sammenheng med 

landsgjennomsnittet. Det er positivt at det er svært få på mestringsnivå 1, og av 

de som ligger innunder mestringsnivå 3, er mange av de nærme mestringsnivå 

4.  

I tråd med satsingsområdet utvikling av profesjonsfellesskap og 

læringsmiljø for skolen i Ås kommune fortsetter vi med kompetanseheving av 

lærere og skolebasert utviklingsarbeid. Dette skoleåret har vi to lærere på 

videreutdanning gjennom Udirs program kompetanse for kvalitet. Videre i 2017 

og i 2018 vil vi fortsette å tilpasse opplæringen etter elevenes evner og 

forutsetninger. Vi vil vil videreføre arbeidet med å lage gode systemer for tidlig 

innsats, lese- og regneopplæring, og mot å å bli en dysleksivennlig skole. Vi vil 

fortsette med å gi grupper av elever tilbud om  intensiv opplæring i form av kurs 

i en bestemt periode, og utforske mulighetene læringsbrettet gir for tilpasning av 

opplæringen i klasserommet videre.  
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Sjøskogen SF O
Høsten 2017 gjennomførte alle barna ved
S jøskogen SFO trivselsundersøkelsen.
Undersøkelsen er utarbeidet av SFO - lederne i Ås
kommune, og alle SFO’ene i kommunen
gjennomfører undersøkelsen årlig.

Vi har valgt å fokusere på følgende 3
målområder fra undersøkelsen: trivsel, barnets
medbestemmelsesre tt og kommunikasjon
mellom barn og voksne.

På bakgrunn av resultater fra disse tre områdene er følgende tiltak utarbeidet:

Tiltak for område trivsel :

Styrke vakter i gang og garderober
Rollelek
Lillefrydloven

Tiltak for område barnets medbestemmelsesrett:

Sette opp en postkasse slik at barna har mulighet til å komme med
anonymt forslag, si sin mening.
For tsette med ukeplan og påmelding

Tiltak for område kommunikasjon mellom barn og voksne :

Styrke ukas ord på felles møte med barna på fredager. Gruppa deles i to
med 1. og 2. trinn for seg og 3. og 4. for seg.

Lillefryd’s årlige juleshow! - et samlingspunkt i desember!

Forestilling, kor, felles dans og catwalk står på menyen! Hovedmålet med det årlige
juleshowet er å styrke sosial kompetanse hos
barna. Samspill, samarbeid og kommunikasjon
mellom barna og de voksne er i fokus, hvor det
hele er rammet inn i en klar, tydelig og ikke
minst trivelig ramme. Oppslutningen er stor.
Opptil 98 % deltagelse hvert år!
Barna har mulighet til å velge hvilken del av
sh owet de ønsker å bidra i – medbestemmelse
og medvirkning vektlegges. Forestillingen består
av en del forskjellige roller som er direkte
avhengig av å ha et godt samspill og samarbeid.
I tillegg er alle barna med på felles dans!
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Del 2 Utviklingsmelding 2018 

Sammendrag 

I løpet av 2017 har Sjøskogen skole kommet godt i gang med arbeidet med å bli 

en digital skole, i tråd med Ås-skolens felles visjon og pedagogiske plattform Ås-

skolen - med blikket mot framtiden. Lærerne er positive til utviklingen, 

jobber målrettet og tar ansvar for å utvikle sin digitale kompetanse, sammen 

med skolens ledelse og IKT-veiledere. Vi har gode rutiner og systemer for 

involvering av lærerne, og forankring av satsingsområdene våre i personalet. I 

jevnlige møter mellom ledelsen og teamlederne jobber vi med å utvikle skolen. 

Teamlederne tar med innspill fra møter med lærerne til ledelsen, og innspill fra 

ledelsen til lærerne. Ved å  organisere på denne måten får lærerne eierskap til, 

og medbestemmelse på utviklingsarbeidet vårt.  I 2018 vi vil fortsette med 

arbeidet for en digital skolehverdag og lesing som grunnleggende ferdighet. Vi vil 

fortsette arbeidet med å å fremme et trygt og utviklende skolemiljø som 

fremmer gode læringsbetingelser for alle barn og voksne på Sjøskogen skole. 

Satsingsområder 2018: 

● Kunnskapsgrunnlag og verktøy - en digital skolehverdag 

● Lesing som grunnleggende ferdighet 

● Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Kunnskapsgrunnlag og verktøy - en digital skolehverdag        

Sjøskogen skoles endring- og utviklingsprosess mot en digital skolehverdag må 

sees i sammenheng med integrering av ny læreplan 2020, hvor blant annet 

dybdelæring og livsmestring er viktige temaer. IKT brukes som et verktøy i 

opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte i alle fag. Det er en forventning 

om økt motivasjon, mestring og læringsutbytte for elevene gjennom god 

pedagogisk bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Læring i teknologirike 

omgivelser bidrar til å skape andre og nye relasjoner og roller i og utenfor 

klasserommet. Det gir en mulighet for dybdelæring og gir en bedre tilpasset 

opplæring7. Den digitale skolehverdagen vil endre lærerens rolle i elevenes 

læringsarbeid, noe som igjen vil legge føringer på lærernes undervisningspraksis. 

Dette er i samsvar med Ås kommunes kunnskapsgrunnlag. 

Tiltak:  

 Sjøskogen skole jobber for å bli godkjent som dysleksivennlig skole innen 

2020/20218. Som et ledd i dette arbeidet blir det viktig å lage gode 

                                       
7
 Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås kommune 2018-2021 

 

8
 https://dysleksivennlig.no/ 

https://dysleksivennlig.no/
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rutiner både på bruk og support av hjelpeprogrammer, 

lydbøker/smartbøker, skanning av tekst og andre pedagogisk 

programvare.  

 Bruk av læringsbrett gir gode og flere muligheter for individuelle 

tilpasninger. Dette viser seg nyttig for elever med tilpasset opplæring som 

for eksempel spesialundervisning og språkopplæring, og elever med stort 

læringspotensiale. Læringsbrett fremmer eleven som produsent og gir 

gode forutsetninger for å endre undervisningspraksisen, og å jobbe i 

dybden med fagene. 

 Sjøskogen skole fortsetter med digital kompetanseheving av personale. 

Hatties metastudie viser at godt samarbeid og felles utviklingsarbeid blant 

lærere og ledere er det som har størst potensiale i seg for å påvirke 

elevenes læring positivt. Fokuset på kompetansehevingen vil være de 

mulighetene læringsbrettet gir i forhold til elevens motivasjon, mestring, 

tilpasninger og læring. I tillegg vil vi fortsette og holde oss oppdaterte 

innen teknologiutviklingen, digital didaktikk og de mulighetene 

læringsbrettet gir. Lærernes digitale kompetanse er sammensatt og vil til 

enhver tid påvirkes av digital utvikling i samfunnet9.  

 

Lesing som grunnleggende ferdighet 

Målet med leseopplæringen vår er at alle elever er gode og funksjonelle leserer. 

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

arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. Lesing påvirker i stor grad prestasjoner i 

alle fag.  

Tiltak: 

 Videreutvikle og forbedre systemene for oppfølging av kartlegging av 

elevene. 

 Lesekurs på 1.-4. trinn som oppfølging av kartlegging som gjøres. 

 Lesekurs på 5.-7. som oppfølging av nasjonale prøver og andre 

kartlegginger som gjøres. 

 Arbeide med lesing i alle fag i fellestid. 

 Jobber mot å bli godkjent som dysleksivennlige skoler innen 2021 

Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Departementet har i formålsparagrafen og læreplanverket fastsatt at alle elevene 

på skolen skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. De trekker frem at et 

godt og inkluderende læringsmiljø både er et mål i seg selv og et middel for å 

heve elevenes læringsutbytte. Arbeidet for et godt læringsmiljø er avgjørende for 

å forebygge mobbing og vi vil fortsette å utvikle oss som PALS-skole og jobbe 

systematisk og kunnskapsbasert med elevenes skolemiljø.  

                                       
9
 https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/pfdk_rammeverk_-_revidert_versjon_lav.pdf 

https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/pfdk_rammeverk_-_revidert_versjon_lav.pdf
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Skolen er en viktig forebyggende arena for elevenes psykiske helse. Vi jobber 

etter Ås-skolens mål om at 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. Likevel opplever vi situasjoner der vi har behov for kompetanse 

fra andre yrkesgrupper for at alle elever skal ha et trygt læringsmiljø. 

Tiltak: 

 Fortsette det gode samarbeidet med PPS og NUBU, og de andre skolene i 

PALS-nettverket vi er en del av.  

 Videreføre og utvikle våre gode systemer for å avdekke og følge opp 

mobbing og andre krenkelser.  

 Fortsette å bruke vernepleiere og barnevernspedagoger til å følge opp 

elever med ulike sosiale utfordringer.  

 Fortsette å bruke vernepleiere og barnevernspedagoger til å veilede lærere 

og assistenter.   

 Bruke sosiallærer som støtte for elever med personlige, sosiale eller 

emosjonelle vansker. 

 Bruke sosiallærer i flerfaglig samarbeid med PPS og helse- og 

barneverntjenesten. 

 I lys av en helhetlig og flerfaglig perspektiv på tidlig innsats ser vi også 

behov for økt tilstedeværelse av helsesøster på skolen, for at alle elevene 

våre skal oppleve en trygg skolehverdag.   
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