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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

Skolens satsningsområder for 2017 

Satsningsområder 2017: 

 Vurdering for læring 

 Lesing 

 Læringsmiljø/PALS 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene 

Vurdering for læring 

Ledelsen og lærerne foretok en analyse av resultatene på Elevundersøkelsen og 

lærerundersøkelsen. Egenvurdering og vurdering for læring viste lavere skår enn 

ønsket. Dette ble derfor satt opp som utviklingsområde. Personalet har også 

jobbet med sammenhengen mellom underveisvurdering og vurdering med 

karakter. Vurdering og egenvurdering har vært tema både i fellestid og på 

fagseksjonene. Det har vært lagt opp til å arbeide etter metoder som fremmer 

læring i profesjonsfellesskapet med andre lærere. 

Lesing 

Arbeidet med lesing har for eksempel vært knyttet til analyser av de nasjonale 

prøvene på 8. og 9. trinn. Lærerne har sett på hvilke typer tekster elevene har 

hatt vansker med, og hvilke fag disse tekstene er knyttet til. Dette er arbeidet 

med på fellestid og på fagseksjonene. Personalet har også jobbet med 

kollegasamarbeid med fokus på lesing. Der har de planlagt undervisning 

sammen, observert hverandres undervisning og reflektert rundt dette sammen. 

Målet har vært å jobbe med lesing og skriving i alle fag.  

 

Nasjonale prøver lesing 8. og 9. trinn: 

Indikator og nøkkeltall 2015-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Lesing 8. trinn 51 49 51 49 

Lesing 9. trinn 53 

 

55 53 55 

 

Av tabellen over kan resultatene leses diagonalt – utvikling for det enkelte kull 

fra 8. til 9. trinn. 9. I lesing, 2017-18, hadde elevene på 9.trinn 55 poeng, 

Akershus 55, i 2016 hadde de samme elevene 51 poeng, Akershus 51. 
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Skolens egenvurdering 
Resultatene på Nasjonale prøver 2017-2018 for Nordbytun for 8.trinn viser at de 
skårer noe lavere enn elevene i fjor.  

 
Arbeidet med å analysere resultater fra nasjonale prøver er satt i system – 

hvordan bruke resultatene for bedre faglig progresjon for elevene.  
 
Veien videre 

Veien videre med arbeidet med lesing blir beskrevet i utviklingsmeldingen. 
Nordbytun skal i 2018 jobbe mot å bli sertifisert som dysleksivennlig skole innen 

2021.  
 

 

Læringsmiljø/PALS 

Nordbytun skole har jobbet etter PALS-modellen siden 2007. Hvert år svarer 

lærerne på en undersøkelse om hvor skolen står i PALS-arbeidet, og 

undersøkelsen i mai 2017 viste at det er på tide å repetere en del av 

grunnelementene i PALS. Som en konsekvens av dette ble det satt av en halv 

planleggingsdag til en gjennomgang av PALS, og spesielt fokus på tilsyn.  

Vi har også jobbet med de felles rammene for en god undervisningstime på 

Nordbytun. Dette handler både om PALS og vurdering for læring.  

For kartlegging av læringsmiljøet brukes kartleggingsverktøyet 

«Klassetrivsel.no» i tillegg til Elevundersøkelsen på alle trinn. 

Resultater fra Elevundersøkelsen 2017/2018: 

Vi har en god økning av elever som melder om støtte hjemmefra. 

Vi har imidlertid røde tall i Elevundersøkelsen på punktet som går på vurdering 

og egenvurdering. 

Vi har noen elever som melder at de blir mobbet flere ganger i uken, og noen 

elever som melder om mobbing omtrent en gang i uken. Det er per nå også alt 

for mange elever som melder om at de opplever å bli mobbet en sjelden gang.  

Dette er tall vi umiddelbart har sett nærmere på etter at dette ble avdekket i 

Elevundersøkelsen.  

 

Skolens egenvurdering 

Lærerne er godt fornøyd med PALS-programmet, og mener det har en god 
effekt på læringsmiljøet på skolen. Lærerne har en god, felles forståelse for hva 
som er en god undervisningstime på Nordbytun, spesielt med oppstart av time, 

mål for timen og oppsummering av timen. Det kommer hele tiden til nye lærere 
og miljøarbeidere på skolen, og det er derfor viktig å drive kontinuerlig 

oppdatering av PALS- arbeidet. Vi har denne høsten hatt et godt arbeid rundt 
det å ha tilsyn og den gode rammen for timen. Dette har gjort at personalet har 
jobbet godt sammen rundt utfordringene med tilsyn, og også utvekslet 

erfaringer. 
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Lærerne har jobbet mye «vurdering for læring» i sitt utviklingsarbeid. Vi har 
derfor et sprik i hva lærerne melder på dette punktet og hva elevene melder. 

Evaluering av utviklingsarbeidet har vist at lærerne deler pedagogiske erfaringer 
med kolleger. De utveksler mer erfaringer med egne opplegg, analyserer 

sammen og deler opplegg med hverandre. Vi kan likevel ikke se en forbedring i 
måten elevene svarer på dette på Elevundersøkelsen. 
 

Vi bruker elevsamtaler/utviklingssamtaler som kartlegging, samt klassetrivsel.no 
der vi kommer ned på elevnivå for å avdekke mobbing blant elever. Alle tilfeller 

som dukker opp gjennom disse kartlegginger følges opp snarlig med nærmere 
undersøkelser og tiltak.  
 

Veien videre 
Veien videre i PALS-arbeidet er å fortsette arbeidet med gode rutiner for atferd 

på alle arenaer på skolen. I tillegg ønsker rektor å jobbe sammen med elevrådet 
for å gjøre PALS mer synlig på skolen. 
 

Vi har foretatt en analyse av hva elevene melder om «vurdering for læring» og 
hva lærerne melder. På bakgrunn av denne analysen skal vi ha fokus på 

bevisstgjøring av elevene på tema vurdering for læring og egenvurdering. Veien 
videre blir at lærerne bruker begrepene mer bevisst, slik at elevene får begrep 

om det de gjør når de for eksempel har egenvurdering. Nå har vi et misforhold 
mellom det elevene gir tilbakemelding om i Elevundersøkelsen, og det lærerne 
melder at de gjør gjennom Lærerundersøkelsen.  

 
Arbeidet med å bruke elevsamtaler/utviklingssamtaler og klasestrivsel.no i 

tillegg til Elevundersøkelsen fortsetter vi i 2018 for å sikre at elevene har et 
trygt og godt skolemiljø.  
 

 

Elevenes utbytte av opplæringen 
Nasjonale prøver engelsk og regning:  

Indikator og nøkkeltall 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Engelsk 8. trinn 47 48 50 49 

Regning 8. trinn 50 49 50 50 

Regning 9. trinn 51 53 52 54 

 

I regning hadde eleven på 9.trinn 54 poeng, Akershus 55, i 2016 hadde de 

samme elevene på Nordbytun 50 poeng, Akershus 51. Vi ser at de har en god 

faglig progresjon fra 8. til 9. trinn. 9. trinns resultatene er på nivå med nasjon og 

litt under fylke.  
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Utvikling grunnskolepoeng 10. trinn:  

Indikator og nøkkeltall 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 41,4 40,5 40,8 39,9 42,5 

 

Ser vi på utvikling av grunnskolepoeng de siste 5 årene viser siste års resultater 

en signifikant progresjon fra 2013-14. Ser vi grunnskolepoeng sortert på kjønn, 

ligger jentene signifikant over guttene med et snitt på 45,2 mot 39,3. Dette er 

det motsatte bildet når vi ser på resultater fra nasjonale prøver 9. trinn sortert 

på kjønn. Det er ingen indikasjoner der på at guttene viser en signifikant lavere 

grad av utbytte av opplæringen.  

Skolens egenvurdering 
Positiv utvikling i grunnskolepoengsum viser at det systematiske arbeidet med å 

bruke resultater fra kartlegginger og nasjonale prøver kan ha hatt en positiv 
effekt.  

 
Veien videre 
Fortsette videre det systematiske arbeidet med  å bruke resultater fra nasjonale 

prøver og andre kartleggingsprøver samt tiltak for videre arbeid med «vurdering 
for læring» og elevenes «egenvurdering» for bedre utbytte av opplæringen for 

den enkelte elev.  
 

 

Forebyggende arbeid 

Psykisk helse/digital dømmekraft 

Det har gjennom flere år vært jobbet med psykisk helse. I 2017 har det blitt 

gjennomført et opplegg rundt psykisk helse på skolen. Det har vært et økende 

antall elever som sliter med psykiske plager, og psykisk helse er derfor et viktig 

tema å sette på dagsorden. 10.trinn hadde et større temaarbeid med eksterne 

foredragsholdere. Dette ble godt mottatt av elevene, og er et arbeid vi vil 

fortsette.  

Nordbytun har også hatt besøk av «bruk hue». Det ble gjennomført et foredrag 

for elevene, og et foreldremøte med tema digital dømmekraft. Dette er et 

tema som uansett jobbes med i skolen, men det opplevdes veldig bra å ha besøk 

av en så fengende forestilling, som formidlet et tydelig budskap samtidig som det 

skapte engasjement. Det oppnås også en utvidet effekt ved at foresatte får 

samme informasjon som elevene, og dette kan generere flere samtaler hjemme. 
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Del 2 Utviklingsmelding 2018 
 

Oppsummering   

Arbeidet med vurdering for læring/synlig læring har vært tema for 

utviklingsarbeidet på Nordbytun i flere år. Dette arbeidet videreføres i 

fagseksjoner og i samarbeidstid. Alle lærere skal jobbe videre med språket rundt 

vurdering/egenvurdering, men det er etablert mye god praksis rundt dette tema 

på skolen. Lesing videreføres som satsingsområde, og arbeid med elevenes 

psykososiale miljø. 

 

Skolens visjon 

Nordbytun, en arena for kunnskap og utvikling 

 

Om satsningsområdene  

Gode overganger 

Dette er ikke et tema vi vil ha spesielt fokus på i 2018. Vi kommer til å fortsette 

samarbeidet med barneskolene om overgangsmøter på våren før oppstart på 

ungdomsskole, og samarbeidet med videregående skoler rundt elever med behov 

for tilrettelegging. 
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Bærekraftig utvikling 

Vi vil bruke tid i 2018 på å se på hva vi allerede driver med på skolen som 

handler om bærekraftig utvikling. I tillegg skal vi jobbe med å finne måter å 

kople oss til NMBU/Vitenparken eller andre eksterne aktører med arbeidet rundt 

dette temaet. 

 

Lesing 

Vi vil fortsette utviklingsarbeidet med lesing. I tråd med Ås kommunes 

pedagogiske utviklingsplan for 2018-2021 skal Nordbytun jobbe mot sertifisering 

som dysleksivennlig skole.  

Målet er å jobbe med de fem første kriteriene for å bli en dysleksivennlig skole i 
løpet av 2018: 
 

1. Skoleledelsen og lærerne har drøftet hva skolen kan gjøre for elever med 
lese- og skrivevansker, og har besluttet at skolen har som målsetting å 

være en dysleksivennlig skole. Søknaden bør behandles i alle skolens 
organer, og ligge inne i virksomhetsplanen. 

2. Skolen har planer som sikrer kompetanseheving av lærerne på områdene: 

lese- og skrivevansker og IKT-hjelpemidler. 
3. Skolen har et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt 

fagstoff. Skolen har rutiner på bruk av: 
IKT 
hjelpeprogrammer 

lydbøker/smartbøker 
skanning av tekst 

pedagogisk programvare 
4. Skolen arbeider aktivt for å skape et godt læringsmiljø. I arbeidet benyttes 

ett av flere tilgjengelige og anerkjente programmer, eller ett system 

skolen selv har utviklet. 
5. Skolen har innført en rutine for kartlegging av elevene som gjør at 

elevenes utvikling eller mangel på utvikling kan overvåkes. Skolen har 
prosedyrer for hva som skjer når en finner elever med lese- og 

skrivevansker. 
 

IKT 

Bruk av IKT er nært knyttet til utviklingsarbeidet i lesing i forhold til bruk av 

hjelpeprogrammer og lydbøker/smartbøker. I tillegg handler det om opplæring, å 

ta i bruk ny teknologi, og lesing og skriving i fagene. Vi ser at elevene som 

starter på ungdomsskolen har mangelfull kompetanse i grunnleggende bruk av 

pc.  

Lærere på årets 8.trinn foretar en kartlegging av elevenes ferdigheter. 

Kunnskapen derfra bruker vi for å få en oversikt over hva elevene må lære på 

starten av 8.trinn slik at de kan bruke pc hensiktsmessig i læringsarbeidet. Og de 

lager en plan for dette. 
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Når det gjelder å ta i bruk ny teknologi for å fremme lesing og skriving i fagene 

bruker vi «Språkløyper» som er utviklet for ungdomstrinnet av Lesesenteret og 

Skrivesenteret. Modulen heter «Lesing, skriving og digitale teknologier». Lærerne 

jobber etter prinsippene for profesjonsfellesskap med å prøve ut ny teknologi i 

undervisningen. De velger digitale verktøy, knytter det til faglig innhold og 

elevenes læring. 

 

IKT handler også om nettvett og det å forebygge digital mobbing. Dette er tema 

alle trinn må ha fokus på i løpet av skoleåret. Vi bruker ressursene på IKT-

plan.no. 

 

Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

Vi jobber med å bruke prinsippene for utvikling av profesjonsfellesskap i 

utviklingsarbeidet på skolen. Det viser seg for eksempel i arbeidet med 

resultatene av nasjonale, prøver, elevundersøkelsen og lærerundersøkelsen. Vi 

lar alle gjøre en analyse av resultatene individuelt før de jobber sammen i 

grupper, og etter hvert kommer fram til felles konklusjoner/tiltak. Dette tas så 

videre i utviklingsarbeidet på skolen i FS eller fagseksjone/team. 

Elevenes psykososiale miljø 

Nordbytun vil fortsatt bruke PALS som verktøy for å jobbe for et godt 

læringsmiljø. Det skjer mye godt PALS-arbeid i de ulike klassene/trinnene. En 

videreføring av arbeidet blir å gjøre PALS mer synlig på skolen. I tillegg er det 

flere punkt i den årlige kartleggingen som lærerne svarer på som trenger å tas 

tak i, som for eksempel å bli enda bedre på felles reaksjoner på brudd på regler 

og bedre kartlegging av hvor og når uønsket atferd forekommer. 

Revidert plan for «Plan for godt psykososialt miljø 

Temaarbeid om psykisk helse vil også bli videreført. Dette henger godt sammen 

med tema «Livsmestring» i ny overordnet del. 
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