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Rapporten gir en oversikt over status ved Ås voksenopplæringssenter (VO) per 

1.10.2017, og den angir retning og rammer for utvikling og drift ved skolen i 

2018. Planen, som er drøftet med ansatte på senteret, skal gjennomføres i tråd 

med intensjoner og føringer i lovverk og kommunens styringsdokumenter. 

 
Svein M. Sirnes 

Rektor 
Ås VO 
Desember 2017 
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Del 1 Tilstandsrapport 2017 

Nøkkelinformasjon 

 

Grupper og deltakere 

Ås VO har fem norskgrupper på dagtid i tillegg til forberedende grunnskoleklasse. 
Vi har et fulltids introduksjonsprogram. Skolen har også kveldskurs (to ganger i 

uken), med tilbud på tre forskjellige nivåer: A1, A2 og B1. 
 

Deltakere i introduksjonsordningen Rett og plikt 24 

Rett, men ikke plikt 0 

 

Deltakere utenfor introduksjonsordningen 

Rett og plikt 36 

Rett, men ikke plikt 0 

Asylsøkere1 0 

Plikt 30 

   

Forberedende grunnskole Ås  7 

Grunnskole Ski  13 

Videregående skole  10 

Kveldskurs  30 

 

Ansatte 

 

Rektor 100 pst. 

1 kontorleder 100 pst. 

1 fagleder 50 pst. undervisning, 50 pst. administrasjon 

1 rådgiver/intro-kontakt 50 pst. undervisning, 50 pst. administrasjon 

5 lærere  100 pst. 

1 lærer 90 pst. skoleåret 2017-18 

1 lærer – spesialpedagogikk 20 pst. 

 

Organisatoriske endringer fra og med skoleåret 2017-18 

I mai 2017 vedtok Ås kommunestyre å reorganisere Ås VO som en selvstendig 

enhet fra og med august 2017 etter at senteret hadde ligget under Ås 

ungdomsskole siden 2015. Rektor ble tilsatt i 100 pst. stilling, og det ble 

opprettet en forberedende grunnskoleklasse. Dette som et første steg for å 

innrette organiseringen av voksenopplæringsfeltet i tråd med nyere 

retningsgivende føringer fra statlig hold.  

«Som omtalt i stortingsmeldingen Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet 

innsats for voksnes læring, jf. Meld. St. 16 (2015-2016), vil regjeringen legge til 

rette for at de som ønsker det og har behov for det, skal kunne ta 

                                       
1 Denne gruppen er falt bort som følge av nedleggelse av Bjørnebekk asylmottak. 
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grunnskoleopplæring og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet. En 

slik tilrettelegging er særlig viktig for å øke utdanningsnivået i gruppen 

nyankomne innvandrere, og særlig blant kvinner» (Rundskriv G-01/2016). 

Ordinær grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1, på nivå B 

(forberedende til eksamensrettet nivå) og C (forberedende til laveste nivå), 

finner sted i oppussede og godt utstyrte lokaler i underetasjen i Moerveien 10. 

Det kjøpes fortsatt plasser i Ski kommune for voksne på nivå A (eksamensrettet 

nivå).   

Kommunestyret vedtok også at det våren 2018 skal vurderes om det fortsatt 
skal kjøpes grunnskoleplasser i Ski kommune, og om hele grunnskoletilbudet for 

voksne skal tilbys ved Ås VO.  

Når det gjelder grunnskoletilbudet etter opplæringsloven § 4A-2 andre ledd 
(«særskilt tilrettelagt opplæring», STO), vil det våren 2018 bli foretatt en 
vurdering om videre organisering. 

 

Grunnskoleopplæring  

Grunnskoleopplæring for voksne er basert på følgende lovverk: 

 Opplæringsloven kapittel 4A 

 Læreplanverket for Kunnskapsløftet LK06 

For å ha rett til grunnskoleopplæring må deltakere: 

 være over opplæringspliktig alder (fylt 16 år) 

 ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 

 ha lovlig opphold i Norge 

 ha behov for grunnskoleopplæring  

Retten til grunnskoleopplæring for voksne omfatter de fagene som man trenger 

for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne: 

 norsk 

 engelsk 

 matematikk 

 to av fagene samfunnsfag, naturfag og KRLE 

Grunnskoleopplæring kan sammen med andre kvalifiserende tiltak inngå i 

introduksjonsprogrammet. Også for deltakere som har grunnskoleopplæring som 

en del av sitt introduksjonsprogram, skal programmet inneholde emner som 

forbereder til deltakelse i arbeidslivet. 

Grunnskoleopplæringen er i utgangspunktet et treårig løp, men på grunnlag av 

den enkelte elevs kompetanse og tidligere skolegang foretas en individuell 
plassering på henholdsvis nivå A (eksamensrettet nivå), nivå B (forberedende til 

eksamensrettet nivå) og nivå C (forberedende til laveste nivå). 
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Siden skoleåret 2012-13 har Ås kommune som nevnt kjøpt grunnskoleplasser av 

Ski kommune. Grunnskoletilbudet for voksne etter opplæringsloven § 4A-2 andre 
ledd har siden 2015 ligget under Pedagogisk-psykologisk senter (PPS) i Ås 

kommune. 

Norsk og samfunnskunnskap  

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere er basert 

på: 

 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrere (Rundskriv G-01/2016) 

 Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne 

innvandrere 

 Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er kjernevirksomheten til Ås VO. 

Deltakerne er både i og utenfor introduksjonsprogrammet. Opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for deltakere med rett og plikt tilbys på dagtid. Det avholdes 

kursmoduler i norsk og samfunnskunnskap på kveldstid, høst og vår, for 

betalende med plikt og ikke plikt. Dette genererer inntekter.  

Privatister som avlegger norskprøver, statsborgerprøver og prøver i 

samfunnskunnskap genererer også inntekter. Statsborgerprøver og norskprøver 

(skriftlige og muntlige) arrangeres tre ganger per år, mens 

samfunnskunnskapsprøven arrangeres to ganger per år. Ås VO har en policy med 

å si ja til privatister fra andre kommuner, og det er lett å komme med tog til Ås 

fra bl.a. Oslo. En betydelig andel av privatistene kommer derfor fra andre 

kommuner. 

Introduksjonsprogrammet 

Introduksjonsprogrammet er en av de to ordningene i introduksjonsloven. Et 

vilkår for å ha rett til introduksjonsprogram, er at man har behov for 

grunnleggende kvalifisering. Programmet varer som regel i to år, men kan være 

kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i det. Programtiden 

kan forlenges ved behov.  

Programmet er på fulltid, og deltakerne følger de samme fraværsreglene som i 

arbeidslivet ellers. Hoveddelen av programmet består av opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning 

til yrkeslivet. Opplæring og tiltak beskrives i en individuell plan som er utarbeidet 

i fellesskap med og tilpasset den enkelte deltaker. 

Ettersom det er store variasjoner i nyankomne innvandreres utdanning og 
arbeidserfaring, må vi benytte den fleksibiliteten som loven åpner for.  

Sentrale myndigheter har de siste årene gitt uttrykk for at det er ønskelig at 
flyktninger kan få anledning til å ta utdanning på grunnskole- og videregående 

skole-nivå samtidig som de lærer seg norsk og samfunnskunnskap. 
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Skolens egenvurdering 
En betydelig del av deltakerne i introduksjonsprogrammet har spesielle 

utfordringer som krever stor ressursinnsats. For å oppnå de mål som kommunen 
og sentrale myndigheter har når det gjelder å få deltakerne over i utdanning 

og/eller arbeid etter gjennomført introduksjonsprogram, er det behov for bedre 
tilpassede programmer, der opplæring og arbeidstrening skjer parallelt. Vi har 
store nivåforskjeller i gruppene. I noen grupper er det deltakere på både spor 1, 

spor 2 og spor 3. Det gjør det ekstra utfordrende å gi tilpasset opplæring, som 
er et krav. Flere av deltakerne har også behov for tilrettelegging av ulik art, ikke 

minst de aller yngste. Deltakerne må grupperes etter nivå og spor, hvilket er en 
utfordring på en liten skole. Mange av dem er unge menn som har 
vanskeligheter med å gli naturlig inn i sosiale nettverk.  

 
Realkompetansevurderingen som vi foretar, er krevende når deltakerne har 

ufullstendig dokumentasjon fra landene de er oppvokst i. 
 
 

Veien videre 
Nedgangen i antall deltakere er bekymringsfull. Av både økonomiske og 

pedagogiske grunner er det ikke tilrådelig å ha grupper med fire-fem deltakere. 
På den annen side må vi unngå altfor stort sprik eller spenn innen hver gruppe, 
med de pedagogiske utfordringene det skaper.  

 
Opprettelse av grunnskoletilbud vil gi bedre ressursutnyttelse og økonomisk 

uttelling, men det tvinger oss også til å ta noen logistiske og organisatoriske 
grep (bl.a. under utarbeidelse av timeplanen). Vi må også vurdere om vi har de 
lærerkreftene som innføring av grunnskoleklasse medfører.  

  
 

Tjenesteanalyse  

Høsten 2017 la en arbeidsgruppe fram en rapport som tok for seg flere sider ved 

introduksjonsprogrammet i Ås kommune, bl.a.: 

 organisering, oppgave- og ansvarsfordeling mellom involverte enheter 

 tilbudene i introduksjonsprogrammet i tillegg til norsk og 

samfunnskunnskap 

 økonomimodell, økonomiske gevinster, gjennomgang av ressurser 

knyttet til voksenopplæring   

 forslag til tidsplan for implementering av anbefalinger/tiltak 

Målene er bedre styring av introduksjonsprogrammet, klarere oppgavefordeling, 

bedre samarbeid mellom NAV Ås og Ås VO og tiltak for å nå målene for 

integrering innen 2019. 

Arbeidsgruppen tilrår å undersøke mulighetene for interkommunalt samarbeid 

med Frogn og Vestby, og den tar til orde for å utvikle faste parametere som 

angir ressursbehovet, som gruppestørrelser ved ulik sporinndeling, antall 

deltakere på ulike tiltak/spor, annen ressursinnsats per deltaker (bosetting, 
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helseoppfølging, arbeidspraksis). Videre foreslår arbeidsgruppen å opprette den 

delen av grunnskoletilbudet som gjelder elever på eksamensrettet nivå.   

 

Skolens egenvurdering 
Det er behov for å utarbeide felles mål og visjon for opplærings- og 
integreringsarbeidet i Ås kommune. Vi må se hele mennesket i 

integreringsarbeidet. Norskundervisningen kan med fordel spisses og bli mer 
arbeidslivsrettet. Opplæringen må knyttes nærmere hverdagen deltakerne lever 

i og skal ut i. Samtidig må vi ikke glemme betydningen av grunnleggende 
ferdigheter, som er helt avgjørende for god overgang til arbeid eller utdanning. 
Vi må også være innstilt på kontinuerlig å vurdere vårt tilbud.  

Veien videre 

Vi må være fleksible og endringsvillige og innfri de krav og forventninger som 
stilles. I tillegg må vi være innstilt på å effektivisere driften slik at strammere 
økonomiske rammer i minst mulig grad går ut over brukerne.  
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Del 2 Utviklingsmelding 2018 

Overordnede mål for Ås VO 

 Tilby deltakertilpasset opplæring og organisering med fokus på den 

enkeltes forutsetninger, ressurser og behov 
 Gjennomføre de til en hver tid lovpålagte oppgaver innenfor 

virksomhetens ansvarsområder  
 Bidra til livsmestring, fagkunnskaper og kvalifisering for aktiv 

deltakelse i samfunnet  

Konkretisering av mål for 2018 

Mål Tiltak Oppfølging/Ansvar 

Høy faglig og pedagogisk 

kvalitet på alle våre 
tjenester 

Jevnlig evaluering av 

undervisningsmetoder og 
læreverk 

Rektor/administrasjonen 

Skape flere arenaer for 
pedagogisk 

utviklingsarbeid 

Felles visjon og strategi 
for integrering i Ås 

kommune 

Felles fagdag med 
samarbeidende enheter 

Rektor/administrasjonen 

Bedre ressursutnyttelse 

gjennom samarbeid med 
andre 

voksenopplæringssentre 

Aktiv deltakelse i Follo-

nettverket og samarbeid 
om prøvene i 

samfunnskunnskap i 
høst- og vinterferiene 

Rektor/administrasjonen 

Styrket samarbeid med 
NAV 

Klare samarbeidsavtaler 
som tydeliggjør ansvar 
og oppfølging 

Rektor/administrasjonen 

Økt fokus på lesing Prosjekt som bygger på 
«repetert lesing» 

Rektor/Fagleder 

Økt fokus på digitale 
læremidler/ferdigheter 

Utnytte de muligheter 
bl.a. It’s learning rommer 

IKT-rådgiver 

Utvikle en 
samarbeidskultur preget 
av gjensidig respekt, 

trivsel og profesjonalitet 

Hyppige møter mellom 
plasstillitsvalgte og 
rektor, og mellom 

verneombud og rektor 
 

Rektor 

Bedre informasjonsflyt Økt bruk av e-post og 
ITL 

(internkommunikasjon) 

Rektor 

Oppdaterte 

rutinebeskrivelser som er 
lett tilgjengelige, mer 
transparens 

Gjennomgang og revisjon 

av rutinebeskrivelser 

Rektor/administrasjonen 
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