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Forord 
 

Tilstandsrapporten for 2018 med utviklingsmelding for 2019 beskriver Ås-skolens 

felles arbeid og resultater. 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 

sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på 

opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å 

drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er 

kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om 

hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved 

sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og 

mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren.  

Ut fra felles planer og strategier gjøres det et arbeid på den enkelte skole, med 

lokale tilpasninger ut fra behov. 

****  

Tilstandsrapport for skolene i Ås skrives i sammenheng med utviklingsmelding 

for kommende år – i ett og samme dokument. Denne strukturen er også å finne 

igjen i skolenes rapporter.  

 

 

Ås 19.2.2019 

Ellen Benestad 

Kommunalsjef oppvekst og opplæring 
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Sammendrag 
De siste årene har det vært stor utskifting av ledere i Ås-skolen, i hovedsak 

grunnet overgang til pensjon. Det har derfor vært naturlig og nødvendig å legge 

stor vekt på samarbeid og utvikling av profesjonsfellesskapet i ledergruppa – 

mellom skolene og på den enkelte skole. Deling av god praksis og støtte til god 

utvikling faglig og sosialt på den enkelte skole og mellom skoler, har stått 

sentralt. 

Vi har valgt å se elevenes læringsmiljø, mobbing og krenkelser i sammenheng 

med det totale skolemiljøet – voksnes fellesskap rundt barna. For felles praksis i 

Ås-skolen, er elevenes læringsmiljø et gjennomgående tema i skoleledermøter 

og -samlinger. Et godt læringsmiljø legger grunnlag for sosial og faglig utvikling.  

Så lenge det er barn i Ås som opplever mobbing og krenkelser i skolehverdagen, 

er dette et høyt prioritert område.  

Gode overganger mellom barnehage og skole, mellom barneskole og 

ungdomsskole og ved skifter innad på den enkelte skoler er viktige for barns 

trygghet. Dette jobbes det kontinuerlig med i samarbeid med barnehagene, 

mellom skoler og innad på den enkelte skole. 

Å bli en god leser er viktig i dagens og fremtidens samfunn. Digital hverdag gir 

nye muligheter og krever også nye ferdigheter for å kunne bli brukt på en god 

måte. God pedagogikk, gode systemer rundt oppfølging av elevenes 

leseutvikling, og god hjelp til elever som trenger det, er sentrale elementer som 

krever kontinuerlig overvåking og oppfølging. 

Bærekraftig utvikling og Det grønne skiftet gir muligheter og engasjement blant 

elevene. I Ås er vi heldige som har Vitenparken og NMBU i kommunen. 

Samarbeidet med dem er i stadig utvikling og gir inspirasjon og læring til elever 

og lærere. 

Nytt nasjonalt læreplanverk skal gjøres gjeldende fra august 2020. Det 

oppfordres fra departementets side at skoler og kommuner gjør forberedende 

arbeid etter hvert som de forskjellige delene av læreplanverket ferdigstilles. I Ås-

skolen har vi startet med felles lærende nettverk for alle skoler, der sentrale 

temaer fra læreplanfornyelsen tas opp. Dette gir felles læring, fellesskap mellom 

skoler og gjør at lærere og ledere er oppdaterte og ajour og godt forberedt når 

hele det nye læreplanverket trer i kraft.   

Det er igangsatt et arbeid i skolene i samarbeid med PPS ang Likeverdig 

opplæringstilbud for alle elever med mål om bedre tilpasset opplæring for 

derigjennom blant annet å få ned behovet for spesialundervisning.  

Utviklingsområdene beskrives i Del 2 av dette dokumentet Utviklingsmelding for 

2019.  
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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

1 Felles satsningsområder for Ås-

skolen i 2018 

1.1 Satsningsområder 2018: 

 Lesing  

 Dybdelæring 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

 Bærekraftig utvikling (felles med barnehagene) 

 Gode overganger (felles med barnehagene) 

 

Ås-skolen – med blikket rettet mot fremtiden 
 

Ås-skolen er solid og nyskapende og har blikket rettet mot framtidens utfordringer. 

Elevene har tro på seg selv og egne muligheter. De tar initiativ, er reflekterte, kreative, 

kritisk tenkende og har evne til å løse problemer.   

 

I Ås-skolen brukes arbeidsmetoder som stimulerer til nysgjerrighet, trener tenkning og 

åpner for ny erkjennelse. Elevene filosoferer, undrer seg og får ny forståelse i gode 

dialoger med lærere som stiller spørsmål. Verden utenfor trekkes inn i skolen, og 

kulturfagene skaper liv og glede i læringsarbeidet. Elevene har et mangfold av 

uttrykksmåter og mestrer de grunnleggende ferdighetene som å kunne uttrykke seg 

muntlig og skriftlig, å kunne lese, regne og bruke digitale verktøy. I Ås-skolen opplever 

elevene at det er trygt å møte utfordringer og ta sjanser.  Elevene vet hva som skal 

læres og får tilbakemeldinger som motiverer for videre arbeid. 

 

Ås-skolen har et kunnskapsrikt, kompetent og ansvarsbevisst personale. De har god 

relasjonskompetanse og tar ansvar for relasjonens kvalitet i møte med elever og 

foresatte. Alle som jobber i Ås-skolen bidrar til en positiv profilering av virksomheten 

utad, og bruker ressursene i lokalsamfunnet aktivt til beste for elevenes utvikling. 

Personalet får nødvendig kompetanseheving, utnytter hverandres kunnskap og 

erfaringer på de ulike læringsarenaene og ved å jobbe godt i team.   

 

I Ås-skolen er det tydelig ledelse på alle nivåer, og alle ledere vet hva som forventes av 

dem. Det er felles forståelse av hva som er god ledelse og hva som må prioriteres. 

Lederne har tid til å følge opp sine ansatte og være støttespillere samtidig som de 

utfordrer, ansvarliggjør og er gode sparringspartnere.  

 

Det er gjennom de menneskelige ressursene framtiden skapes. I fellesskap nyter vi godt 

av hverandres kompetanse, inspirerer hverandre og finner de gode løsningene på tvers i 

organisasjonen. Vi drar i samme retning, og utnytter friheten vi har til gode lokale 

løsninger. 
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1.2 Om satsningsområdene  

1.2.1 Lesing 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere. Alle skoler i Ås godkjennes som 

dysleksivennlige innen 2021. 

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

utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Tiltak 2018:  

 Utviklingsmøter på ledernivå vår 2018 (15.februar), ressursperson fra 

Dysleksi Norge 

 Studietur med tema lesing /dysleksivennlige skoler for skoleledere 

 Samarbeidsskoler for deling av kompetanse i lesing 

 

Evaluering:  

Arbeidet mot at alle skoler skal bli dysleksivennlige, er i rute. Ledelsen på den 

enkelte skole følger godt opp arbeidet og har godt grep om arbeidet med å bli 

sertifisert som dysleksivennlig. En dysleksivennlig skole gir god leseopplæring til 

alle elever, og sikrer tilpasset opplæring på systemnivå.  

Det felles arbeidet som er gjort i ledergruppa, styrker og understøtter arbeidet 

som gjøres på den enkelte skole. 

I kapittel 4, Elevens utbytte av opplæringen, vises resultater på Nasjonale prøver 

i lesing for Ås-elevene. Resultatene viser ingen store endringer fra foregående 

år. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid, der resultater vil vise seg over tid.  

Alle tiltak er gjennomført ifølge planen. Arbeidet videreføres i 2019. Se Del 2 

Utviklingsmelding 2019. 

 

1.2.2 Dybdelæring 

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

relaterer ny kunnskap til tidligere læring på tvers av fagene. 

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

fremtidens utfordringer. 

Tiltak 2018:  

 Utviklingsmøter og workshops med gjennomgang av begreper og verktøy  

 Videre felles arbeid i skolelederkollegiet med hvordan sette dette ut i 

praksis på skolene. 

 P4C-kurs for lærere arrangeres (filosofering i skolen, verktøy for 

dybdesamtaler, kritisk tenkning og dømmekraft) 

 Inquiry1 i skoleledelse: workshop for skoleledere 

                                       
1 Undersøkende læringsfellesskap i profesjonsfellesskapet. Kunnskapsutviklende møter.  
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 Innføring av digitale læringsbrett 1:1 skolevis på barnetrinn; kursing av 

ledere og lærere i teknikk (bruk av verktøyet) og didaktikk (undervisning, 

opplæring, klasseledelse i digitale klasserom) 

 Deling av erfaringer mellom skoler i nettverkssamlinger 

 

Evaluering:  

Dybdelæring blir et sentralt begrep i det nye læreplanverket som trer i kraft 

2020. Det har blitt jobbet med forståelse av begrepet dybdelæring, både i 

ledergruppa og i nettverkssamlinger der alle lærere fra alle skoler har deltatt. I 

tillegg har ledere og lærere deltatt på kurs og workshops i kommunal og 

fylkesregi. 

 

Det felles arbeidet i ledergruppa, understøtter arbeidet som gjøres på den 

enkelte skole. 

 

Alle tiltakene har vært gjennomført ifølge planen. 

 

1.2.3 Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Alle elever og ansatte i Ås-skolene 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: Ås skal være en inkluderende kommune for alle. Barn og unge 

skal oppleve trygghet i hverdagen. Et godt og utviklende læringsmiljø fremmer 

god fysisk og psykisk helse. 

 

Tiltak:  

 Utviklingsmøter, ledersamlinger og workshops på skole- og ledernivå med 
fokus på utvikling av felles mentale modeller og verdier  

 Deling av praksiserfaringer på alle nivåer 

 Verktøy fra samlingene brukes i arbeidet i skoleledergruppa og på den 
enkelte skole. 

 Arbeid med PALS eller Mitt Valg på den enkelte skole  
 Revidering av felles visjon og kjerneverdier 

 Felles kunnskapsgrunnlag: fra Challenging Learning, Growth mindset 
(Carol Dweck), P4C, Viviane Robinson, Visible Learning (holde oss 
orientert). 

 Oppstartsdager for nyansatte lærere avholdes ved skolestart  
 

Evaluering: Elevens læringsmiljø, mobbing og krenkelser har vært tema på 

ledermøter gjennom året, med fokus på deling av god praksis. Vi ser en økt 

samhandling mellom skolene, både på leder- og lærernivå. Elevenes læringsmiljø 

drøftes spesielt i kapittel 3 Læringsmiljø.  

Tiltakene er gjennomført ifølge planen, med unntak av Revidering av visjon og 

kjerneverdier. Dette tiltaket er utsatt til omorganisering i kommunen er 

gjennomført og nye organisasjonsstrukturer er på plass. 
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Arbeidet videreføres og styrkes i 2019 for å få ned mobbetall og videreutvikle et 

godt læringsmiljø på alle skoler. Se Del 2 Utviklingsmelding 2019. 

 

1.2.4 Bærekraftig utvikling 

Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens 

utfordringer. 

Begrunnelse: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på seg selv, hverandre 

og naturressursene i et globalt perspektiv.  Bærekraftig utvikling er ett av tre 

tverrfaglige temaer i ny overordnet del av læreplanverket 

Tiltak 2018:  

 Samarbeidet med Vitenparken fortsetter, med trinnvise skolebesøk med 

opplegg fra læringsmål i læreplanene (1. og 4.trinn og ungdomstrinn 

valgfag) og fagdager for ledere / ressurspersoner 

 Enkeltskolers prosjekter 

 

Evaluering:  

Samarbeidet med Vitenparken har vært vellykket. Lærere som har deltatt melder 

om kvalitet i opplegg og gjennomføring. Undervisningsoppleggene i regi av 

Vitenparken er trygt forankret i læreplanverket. Arbeidet videreføres i 2019. Se 

Del 2 Utvikingsmelding 2019. 

 

1.2.5 Gode overganger 

Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet 

 

Begrunnelse: Virksomhetene tar utgangspunkt i og bygger videre på barnas 

tidligere erfaringer. Barn og elever møter tverrfaglige arbeidsmåter og 

progresjon i læringsmiljøet. Virksomhetene utveksler kunnskap og informasjon 

om hverandre som utgangspunkt for videre samarbeid. 

Tiltak: 

 Gruppene som er nedsatt, fortsetter arbeidet med planer som sikrer gode 

overganger på alle nivåer gjennom opplæringsløpet 

 Hver virksomhet arbeider for å sikre gode overganger internt 

 Ledere i barnehage og skole møtes, minimum 1 gang pr år, i dialogsamling 

for deling og felles profesjonsutvikling der overganger er  

 Tema på felles møte for ledere i barnehage /skole hver oktober/november. 

Ledere har med resultater fra de to foregående evalueringstiltakene. 

Evaluering: 

Tiltakene har vært gjennomført ifølge vedtatte planer.  
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Overgang barnehage- skole er tema i første samtale mellom foresatte/elev og 

skole høsten etter overgang.  Overganger er tema i elevsamtaler  

Dialogmøter er gjennomført med gode tilbakemeldinger både fra barnehage og 

skole. 

Arbeidet videreføres ifølge plan i 2019. Se Del 2 Utviklingsmelding 2019. 

 

2 Fakta om grunnskolen i Ås 
Skoler i Ås kommune: 

 7 barneskoler med skolefritidsordning for 1.-4. trinn og 

funksjonshemmede elever til 7. trinn.  

 2 ungdomsskoler 

 Grunnskoleopplæring for voksne 

 Steinerskolen 

 Rustadtunet – alternativt skoletilbud for multifunksjonshemmede elever.  

 Medeierskap i Follo barne- og ungdomsskole.  

2.1 Elever og undervisningspersonale 

 

Antall elever og årsverk til undervisning pr. 1.10.2018 

 Antall elever 
Antall årsverk  

til undervisning 

Ås kommune  2407 177,07 

Brønnerud skole  130 13,38 

Kroer skole  105 8,74 

Nordby skole  323 20,22 

Rustad skole (Rustadtunet*) 379 (7) 20,11 (3,23) 

Sjøskogen skole  240 16,19 

Solberg skole  194 14,68 

Åsgård skole  390 23,75 

Nordbytun ungdomsskole  281 20,11 

Ås ungdomsskole  358 26,73 

Tabell 1 Tallene er hentet fra skoleporten/Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skolenes GSI-
rapportering pr.1.10.2018. * Elever og årsverk som kommer i tillegg som er knyttet til Rustadtunet  
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2.2 Kompetansekrav for tilsetting og undervisning 

Tabellen viser antall lærere som oppfyller kompetansekrav for tilsetting2, jf. 

opplæringsloven § 10-1, pr. 1.10.2018.  

Lærerne er underlagt de kompetansekravene som gjaldt da de var ferdig 

utdannet. Det vil si at alle som var kvalifisert for ansettelse i stillingen da de 

fullførte utdannelsen sin, er ført på undervisningspersonale som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting. 

Indikator og nøkkeltall  1.-7. 

årstrinn 

8.-10. 

årstrinn 

Sum 1.-10. 

årstrinn 

Antall lærere som oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting  
140 61 201 

Antall lærere som ikke oppfyller 

kompetansekravene for tilsetting 
11 5 16 

Tabell 2 Tallene er hentet fra skoleporten/Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skolenes 
årlige GSI-rapportering 

Tabell 3 viser antall lærere som oppfyller/ikke oppfyller kompetansekrav for 

undervisning3  i de fag de underviser i. Her telles kun de lærerne som også 

oppfyller kompetansekravene for tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-2.  

Indikator og 

nøkkeltall  

1.-7. årstrinn 

 

Minst 30 studiepoeng i 

faget 

0-29 studiepoeng i faget Sum lærere som 

underviser i faget  

1.-7. årstrinn 

Norsk 83 14 97 

Matematikk 77 20 97 

Engelsk 46 23 69 

Indikator og 

nøkkeltall  

8.-10. årstrinn 

 

Minst 60 

studiepoeng i 

faget 

30-59 

studiepoeng i 

faget 

0-29 

studiepoeng i 

faget 

Sum lærere som 

underviser i faget  

8.-10. årstrinn 

Norsk 16 1 0 17 

Matematikk 15 0 1 16 

Engelsk 12 2 0 14 

Tabell 3 Tallene er hentet fra skoleporten/Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skolenes GSI-

rapportering pr. 1.10.2018. Tallene viser antall lærere som oppfyller/ikke oppfyller 
kompetansekrav for undervisning i de fag de underviser i.  

                                       
2 Se forskrift til opplæringsloven §§ 14-2 og 14-3 for hvilke utdanninger som er godkjent for tilsetting per i dag. 
 
3 For mer informasjon om kompetansekravene for undervisning, se Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-

2015. 

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/krav-om-relevant-kompetanse-for-a-undervise-i-fag-udir-3-2015/
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/krav-om-relevant-kompetanse-for-a-undervise-i-fag-udir-3-2015/
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Skoleeiers egenvurdering 
Ås kommune deltar i den statlige satsingen Kompetanse for kvalitet – 
videreutdanning for lærere. Vi har hvert år hatt ca. 20 lærere på 

videreutdanning, i fag de mangler fullverdig undervisningskompetanse i. Antallet 
lærere som kan delta, begrenses både av kommunens økonomi - da 

utvikariering i forbindelse med studiet bare delvis dekkes av statlige 
overføringer – og skolenes tålegrense for fravær /utvikariering. Skoleåret 2018-
19 deltar 15 Ås-lærere. Lærerne melder om studier med høyt læringstrykk og 

godt læringsutbytte. 
 

Veien videre 
I følge budsjett for 2019 kan Ås kommune fortsatt ha ca 15-20 lærere på 
videreutdanning. Søknadsfristen for 2019-20 er 1.mars.  

 

 

2.3 Tilpasset opplæring og spesialundervisning 

I følge opplæringsloven skal all undervisning være tilpasset elevenes evner og 

forutsetninger. Dette prinsippet gjelder alle elever, også de elevene som trenger 

ekstra utfordringer.  

De siste årene har økning i antall henvisninger til PP-tjenesten ved Ås 

Pedagogisk Psykologisk senter (PPS) vært betydelig. Barnehage- og skoleårene 

2010/2011, 2015/2016 og 2017/2018 ble det registrert hhv 109, 224 og 249 

henvisninger totalt - for barn før skolepliktig alder og for barn i grunnskolepliktig 

alder. Ser vi på barn i grunnskolepliktig alder ble da 4,3 % av elevene henvist i 

2010/2011, 8,1 % ble henvist i 2015/2016 og 8,5 % ble henvist i 2017/2018.  

 

Diagram 1 Antall henviste elever til PPT i grunnskolepliktig alder.   
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Andel elever med vedtak om spesialunderving har økt fra 5,8 % i 2010/2011 til 7 

% i 2018/2019. Statistikken viser følgende utvikling når vi ser på andel elever 

med spesialundervisning i kommunale grunnskoler i Ås, sortert på hovedtrinn:  

Hovedtrinn 2010/2011 2015/2016 2017/2018 2018/19 

1.- 4.trinn 4,34 % 3,98 % 4,45 % 4,32 % 

5.- 7.trinn 6,39 % 8,10 % 8,33 % 8,96 % 

1.-7. trinn 5,26 % 5,57 % 6 % 6,29 % 

8.-10.trinn 6,86 % 8,76 % 11,9 % 9,05 % 

1.-10. trinn 5,8 % 6,5 % 7,6 % 7,0 % 
Tabell 4 Tallene er hentet fra skolenes årlige GSI-rapportering, og viser status per 1. oktober. 

Dette er kun tall for kommunale grunnskoler, og inkluderer ikke private eierformer.  

Det er spesielt på ungdomstrinnet økning i prosentpoeng er markant. På 

barnetrinnene er guttene overrepresentert i denne gruppen. Bildet endrer seg på 

ungdomstrinnet. Jentene er da i økende grad representert i denne gruppen.  

 

Skoleeiers egenvurdering 
Tallene viser at det er sammenheng mellom økt antall henvisninger og økt 

ressursinnsats til spesialundervisning. Tidligere ble elever i hovedsak henvist 
grunnet lærevansker. Nå blir også elever med sammensatte utfordringer og 

problemer som i utgangspunktet ikke er knyttet direkte til fagvansker, i 
økende grad henvist.  
 

Hovedproblemstillingen, med henblikk på ressursbruk, er knyttet til det høye 
gjennomsnittlige omfanget av årstimer til spesialundervisning per elev, samt 

årsak til henvisning. En annen og viktig forklaringsvariabel er organisering av 
spesialundervisning, og den enkelte skoles mulighet for fleksibel 
oppgaveløsning og handlingsrom.  

 
 

Veien videre 
Se vedlagt strategi for Likeverdig opplæring.  
 

 

2.4 Særskilt språkopplæring 

Særskilt norskopplæring følger enten Kunnskapsløftets læreplan i norsk eller 

Læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter.  Det er en nedgang i 

antall elever som får særskilt norskopplæring, fra skoleåret 2017/18-2018/19.   

Velkomstklasse er det opplæringstilbudet Ås kommune gir til nyankomne elever 

uten eller med lite norskkunnskaper, med og uten skolegang fra hjemlandet. 

Målgruppen er elever på 1. – 7.trinn på barneskolen og 8. – 10.trinn på 

ungdomsskolen. Velkomstklassen for elever på 1.-7. trinn ble fra høsten 2018 

flyttet fra Kroer til Brønnerud skole.  
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Målet med tilrettelegging av undervisningen for de nyankomne elevene er at 

elevene skal lære seg mest mulig av det norske språket slik at de blir i stand til å 

nyttiggjøre seg undervisning i ordinære grupper på bostedsskolen. Elevene har 

vanligvis inntil 10 måneders opplæring i velkomstklassen. 

 

Skoleeiers egenvurdering 
Det er behov for bedre og mer systematiske felles kommunale 
kartleggingsrutiner og verktøy for denne elevgruppen.  

 
Veien videre 

I strategi for Likeverdig opplæring ligger det inne et tiltak som innebærer 
utvikling av bedre verktøy for kartlegging av behov for denne gruppa. Dette skal 
være klart august 2019.  

  

 

3 Læringsmiljø 
Alle elever har rett til et godt læringsmiljø. Et godt læringsmiljø er en 

forutsetning for elevenes faglige og sosiale utvikling.  

Ås kommune har en rekke systemiske forebyggende tiltak mot mobbing. Alle 

skolene i Ås arbeider enten med «Mitt valg», PALS eller Utdanningsdirektoratets 

satsing som heter «Inkluderende skolemiljø og krenkelser».  

Videre har Ås kommune en felles kommunal handlingsplan for et godt 

psykososialt miljø i skole og SFO. Det jobbes kontinuerlig med implementering 

av denne planen på hver enkelt skole. For øvrig jobbes det nå med å utvide 

denne planen til å også favne barnehage.   

Pedagogisk innstasteam (PIT) er også et systemtiltak. Teamet består av 4 

pedagoger ansatt ved PPS. Hovedfokuset er rettet mot de voksne som jobber 

med barn, noe som gir en viktig innfallsvinkel for å kunne bidra til varige 

endringer med tanke på skolemiljø. Det arbeides for å gi lærere og skoleledere 

kompetanse i god klasseledelse og hvordan utvikle gode og trygge relasjoner.  

I tillegg til at det benyttes felles pedagogiske verktøy og planer i det 

forebyggende arbeidet mot mobbing, brukes også klassetrivsel.no og 

Elevundersøkelsen4 systematisk for å avdekke forhold knyttet til blant annet 

mobbing. I Ås kommune gjennomfører alle elever fra 5.-10. trinn 

Elevundersøkelsen hver høst. Dette gir oss data til å kunne følge enkelte kull og 

                                       
4 Elevundersøkelsen er en årlig brukerundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet, for at elever skal få si sin 

mening om læring og trivsel på skolen. Lovgrunnlaget for Elevundersøkelsen finnes i forskrift til 
opplæringsloven § 2-3, (www.udir.no). Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre i grunnskolen for 
elever på 7. og 10. trinn, og det er kun for disse trinnene det foreligger offentlige tall.   

 

http://www.udir.no/
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grupper over tid, i tillegg til at det gir oss et bredere datagrunnlag som gir et 

mer helhetlig bilde av Ås-skolen. Datagrunnlaget som er lagt frem i denne 

rapporten er de offentlige tallene som ligger åpent på www.skoleporten.no.  

Resultater fra Elevundersøkelsen for 7. trinn  

Indikator og nøkkeltall 2016/17 2017/18 2018/19 

Læringskultur 4,1 4,1 3,9 

Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,8 

Faglig utfordring 4,0 4,1 3,9 

Felles regler 4,3 4,2 4,3 

Trivsel 4,4 4,3 4,3 

Mestring 4,2 4,1 4,1 

Støtte fra lærerne 4,4 4,3 4,4 

Motivasjon 4,1 3,9 3,8 

Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,3 
Tabell 5 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra 
2016/17-2018/19, fra gjennomføring av Elevundersøkelsen for 7. trinn.  
 

Indikator og nøkkeltall 2016/17 2017/18 2018/19 

Mobbing på skolen (prosent) 4,7 9,9 6,0 
Tabell 6 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra 
2016/17-2018/19, fra gjennomføring av Elevundersøkelsen for 7. trinn. 
 

Resultater fra Elevundersøkelsen for 10. trinn 

Indikator og nøkkeltall 2016/17 2017/18 2018/19 

Læringskultur 3,6 3,8 3,8 

Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,1 3,0 

Faglig utfordring 4,3 4,4 4,4 

Felles regler 4,0 3,8 3,9 

Trivsel 4,2 4,1 4,1 

Mestring 3,9 3,9 3,9 

Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,8 3,9 

Støtte fra lærerne 4,0 3,9 3,9 

Motivasjon 3,5 3,5 3,5 

Støtte hjemmefra 4,0 3,9 4,1 
Tabell 7 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra 
2016/17-2018/19, fra gjennomføring av Elevundersøkelsen for 10. trinn.  

 

Indikator og nøkkeltall 2016/17 2017/18 2018/19 

Mobbing på skolen (prosent) 6,9 11,4 5,8 
Tabell 8 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra 
2016/17-2018/19, fra gjennomføring av Elevundersøkelsen for 10. trinn.  
 

  

http://www.skoleporten.no/
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Skoleeiers egenvurdering 
De offentlige «mobbetallene» viser kun mobbetall for 7. og 10. trinn det aktuelle 

skoleåret, og gjenspeiler således ikke situasjonen for hele barneskolen og hele 
ungdomsskolen. Mobbetallene varierer fra skole til skole og fra år til år. 

Mobbetallene fra 2016/17-2018/19 viser klart slike svingninger. Tidligere var 
beregningsgrunnlaget for «mobbeprosenten» basert på en annen 

spørsmålsstilling. Nå er også spørsmål om digital mobbing en bakenforliggende 
faktor som påvirker «mobbeprosenten».  
 

Noen skoler har trinn med ekstra utfordringer. Det være seg utfordringer med 
klassemiljø generelt, eller utfordringer med jente- eller guttemiljøet spesielt. Det 

settes inn ekstra ressurser i de tilfeller der skolene selv ikke klarer å snu 
situasjonen. Eksempelvis kan det settes inn ressurser fra Pedagogisk 
innstasteam (PIT) for en periode. Den enkelte skoles mobbetall følges særlig 

opp. Det innebærer blant annet en grundig gjennomgang av alle mobbetall for 
5.-10. trinn og ikke bare de offentlige tallene. Med en grundig gjennomgang 

menes at tallene brekkes ned på trinn, grupper og kjønn for å avdekke forhold, 
sette inn tiltak og følge opp.  
 

Kommunen har gode forebyggende systemiske tiltak mot mobbing og krenkelser 
samt rutiner for håndtering ved mistanke og avdekking av mobbing og 

krenkelser. Likevel er det slik at det aldri kan gjøres nok for å sikre at barn og 
unge har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolene. Utfordringsbildet er 
stadig i endring, som igjen betyr at skolene stadig må tilegne seg ny 

kompetanse i håndteringen av nye problemstillinger. Et eksempel er sosiale 
medier, som har åpnet opp for andre former for utestengelse og mobbing enn 

det vi hadde kjennskap til for kun få år siden. Ofte er det slik at ting som skjer 
på fritiden tar elevene med seg inn i skolen. 
 

Vi ser også i økende grad at mange elever på ungdomstrinnet opplever 
vurdering med karakter som en psykisk belastning – karakterpress. Vurdering er 

derfor et viktig område å se nærmere på i sammenheng med elevenes 
psykososiale miljø.  
 

Arbeidet for et godt skolemiljø handler om kontinuerlig innsats og et område 
skolene til enhver tid må prioritere.  

 
Veien videre 
Fortsatt fokus på implementering av Handlingsplan for godt psykososialt miljø 

for skole og SFO på alle skoler, med støtte fra PIT.  
 

I forbindelse med utvikling av god vurderingspraksis planlegges det et forsøk 
med nedtoning av karakterbruk i ungdomsskolen. Dette er også et tiltak for å 

redusere psykisk stress blant elever i ungdomsskolen.   
 

 

  



17 
 

4 Elevenes utbytte av opplæringen – 

resultater 
Elevenes læringsresultater måles for at eleven selv, foreldrene, skolen og lokale 

og nasjonale myndigheter skal vite i hvilken grad elevene oppnår ønsket 

kompetanse.  

Det er vel dokumentert at foreldrenes utdanningsbakgrunn har stor betydning for 

elevenes resultater (se f.eks. Bakken 2014). Foreldrenes utdanningsnivå i Ås 

kommune har ligget og ligger fortsatt høyt i forhold til fylkesgjennomsnitt og 

nasjonalt. Det er likevel sånn at det er store variasjoner i utdanningsnivå mellom 

skolekretsene og innad på den enkelte skole.  

Selv om faktorer som kjønn, foreldrenes utdanning og innvandringsbakgrunn har 

betydning for elevenes resultater, er det likevel mye av variasjonen mellom 

elever som ikke kan knyttes til disse bakgrunnsvariablene (Utdanningsspeilet).  

 

4.1 Nasjonale prøver 

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere- og utvikle elevenes grunnleggende 

ferdigheter i lesing og regning og engelsk. Dette er ferdigheter som er viktig for 

læring i alle fag. De nasjonale prøvene er obligatoriske og gjennomføres om 

høsten på 5., 8. og 9. trinn.  

 

4.1.1 Nasjonale prøver 5. trinn 

Nasjonale prøver på 5. trinn måler i prinsippet den kompetansen eleven har 

tilegnet seg på 1.-4. trinn. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, 

der 1 er lavest. Fra og med 2014 kan resultatene sammenliknes for regning og 

for engelsk over tid. For leseresultatene kan resultatene sammenliknes over tid 

fra og med 2016.  

Utvikling i snitt poeng for Ås kommune fra 2017/18-2018/19: 

 Engelsk: 51-50 snitt poeng 

 Regning: 51-50 snitt poeng  

 Lesing: 52-51 snitt poeng 

Trenden viser at skolene i snitt har klart å løfte flere elever opp på det øverste 

mestringsnivået fra foregående år.    

  
Mestringsnivå 

1 

Mestringsnivå 

2 

Mestringsnivå 

3 

Snitt  

poeng  

Engelsk (2018/19) 24,1 % 52,2 % 23,7 % 50 

Engelsk (2017/18) 19,8 % 50,4 % 29,7 % 51 

Engelsk (2016/17) 26,0 % 52,4 % 21,5 % 49 

Engelsk (2015/16) 23,3 % 55,9 % 20,8 % 50 

Engelsk (2014/15) 20,3 % 55,8 % 24,0 % 51 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/Ulike-perspektiver/
http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/
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Regning (2018/19) 17,5 % 59,5 % 23,0 % 50 

Regning (2017/18) 17,6 % 55,8 % 26,6 % 51 

Regning (2016/17) 25,5 % 46,6 % 27,9 % 51 

Regning (2015/16) 23,2 % 54,1 % 22,7 % 50 

Regning (2014/15) 17,3 % 49,1 % 33,6 % 52 

 

Lesing (2018/19) 16,3 % 55,3 % 28,5 % 51 

Lesing (2017/18) 17,0 % 51,9 % 31,3 % 52 

Lesing (2016/17) 23,9 % 48,2 % 27,9 % 51 

Lesing (2015/16) 17,6 % 54,7 % 27,7 % 51 

Lesing (2014/15) 12,1 % 54,0 % 33,8 % 53 
Tabell 9 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

 

For 2018-19 ligger Ås kommune på nivå med nasjonalt nivå i engelsk og regning 

og på nivå med Akershus fylke i lesing. For øvrig ligger Akershus fylke over 

nasjonalt nivå.  

 

4.1.2 Nasjonale prøver ungdomstrinn 

Elever på 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 

Nasjonale prøver på 8. trinn måler i prinsippet den kompetansen eleven har med 

seg samlet sett fra barneskolen. Slik får vi en indikasjon på hvordan elevenes 

grunnleggende ferdigheter er når de begynner i ungdomsskolen.  

Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Disse 

prøvene er de samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultater 

for 8. trinn med resultater fra 9. trinn samme år.  

På 8. og 9. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, der 1 er lavest. Fra og 

med 2014 kan resultatene sammenliknes for regning og for engelsk over tid. For 

leseresultatene kan resultatene sammenliknes over tid fra og med 2016.  

Nasjonale prøver 8. trinn 

Utvikling snittpoeng for Ås kommune fra 2017/18-2018/19: 

 Engelsk: 52-51 snitt poeng 

 Regning: 52-51 snitt poeng 

 Lesing: 52-465 snitt poeng 

For 2018-19 ligger Ås kommune over nasjon og på nivå med Akershus fylke i 

engelsk og regning.   

  

                                       
5 Resultatet er ikke reliabelt grunnet tekniske problemer som forhindret gjennomføring 
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 Mestringsnivå 
Snitt 

poeng 

 1 2 3 4 5  

Engelsk (2018/19) 5,1 %  16,6 % 49,8 % 15,2 % 13,4 % 51 

Engelsk (2017/18) 5,0 % 12,4 % 46,8 % 23,9 % 11,9 % 52 

Engelsk (2016/17) 6,4 % 17,0 % 35,6 % 27,7 % 13,3 % 52 

Engelsk (2015/16) 9,1 % 22,0 % 36,4 % 22,5 % 10,0 % 50 

Engelsk (2014/15) 10,9 % 18,8 % 41,7 % 18,2 % 10,4 % 50 

 

Regning (2018/19) 6,5 % 19,9 % 39,8 % 22,2 % 11,6 % 51 

Regning (2017/18) 4,5 % 17,5 % 37,2 % 26,0 % 14,8 % 52 

Regning (2016/17) 3,8 % 17,9 % 38,6 % 27,7 % 12,0 % 52 

Regning (2015/16) 7,1 % 21,8 % 40,3 % 20,4 % 10,4 % 50 

Regning (2014/15) 7,7 % 13,8 % 46,7 % 19,5 % 12,3 % 51 

 

Lesing* (2018/19) 29,9 % 18,1 % 28,9 % 13,7 % 9,3 % 465 

Lesing (2017/18) 5,4 % 12,6 % 43,2 % 25,2 % 13,5 % 52 

Lesing (2016/17) 6,5 % 8,6 % 39,8 % 29,6 % 15,6 % 53 

Lesing (2015/16) 7,1 % 21,4 % 38,6 % 21,9 % 11,0 % 50 

Lesing (2014/15) 7,4 % 12,7 % 43,4 % 23,8 % 12,7 % 51 

Tabell 10 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

Nasjonale prøver 9. trinn 

Utvikling snittpoeng for Ås kommune fra 2017/18-2018/19: 

 Regning: 58-56 snitt poeng,  

 Lesing: 56-55 snitt poeng 

I regning ligger Ås kommune signifikant over nasjon og fylke med hhv fire og tre 

poeng over i snitt. Ås kommune ligger også over nasjon og fylke i lesing.  

 Mestringsnivå 
Snitt 

poeng 

 1 2 3 4 5  

Regning (2018/19) 2,8 % 11,2 % 27,9 % 33,5 % 24,7 % 56 

Regning (2017/18) - - 27,3 % 35,0 % 31,1 % 58 

Regning (2016/17) 2,8 % 14,6 % 34,0 % 25,0 % 23,6 % 55 

Regning (2015/16) 1,1 % 11,6 % 34,9 % 30,2 % 22,2 % 55 

Regning (2014/15) 3,6 % 13,4 % 29,5 % 28,6 % 25,0 % 55 

 

Lesing (2018/19) 3,2 % 9,1 % 34,1 % 29,5 % 24,1 % 55 

Lesing (2017/18) 2,7 % 8,6 % 31,7 % 25,8 % 31,2 % 56 

Lesing (2016/17) 5,2 % 8,5 % 38,9 % 22,7 % 24,6 % 55 

Lesing (2015/16) 4,7 % 13,1 % 29,8 % 29,8 % 22,5 % 54 

Lesing (2014/15) 3,5 % 8,8 % 32,2 % 25,6 % 30,0 % 56 

Tabell 11 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. 
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4.2 Karakterer og grunnskolepoeng 10. trinn 

Sluttvurderingen skal gi informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av 

opplæringen i faget. Både standpunkt- og eksamenskarakteren i et fag blir 

fastsatt på bakgrunn av de samlede kompetansemålene i læreplanen. Det er 

likevel forskjell mellom hva som måles ved en standpunktkarakter, og hva som 

måles ved en eksamenskarakter. Standpunktkarakteren skal vise elevens 

samlede kompetanse etter endt opplæring, og skal vurderes på et så bredt 

grunnlag som mulig. En eksamenskarakter skal uttrykke elevens samlede 

kompetanse slik den kommer til uttrykk på eksamen (Utdanningsspeilet). 

 

4.2.1 Karakterer – norsk, matematikk og engelsk 

 

Standpunkt- og eksamenskarakterer - Ås kommune 

Fag/skoleår 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Norsk hovedmål 

skriftlig 

eksamen 

3,2 3,7 3,6 3,4 3,5 

Norsk hovedmål 

skriftlig 

standpunkt 

4,0 3,8 3,8 4,2 4,0 

Matematikk 

skriftlig 

eksamen 

3,1 3,0 3,7 3,6 3,8 

Matematikk 

standpunkt 
3,6 3,8 3,7 3,7 3,7 

Engelsk skriftlig 

eksamen 
3,8 3,6 3,8 4,1 3,8 

Engelsk skriftlig 

standpunkt 
4,2 4,1 4,0 4,3 4,1 

Tabell 12 Tabellen viser standpunkt- og eksamenskarakter for 10. trinn i Ås-skolen fra skoleåret 
2013/14-2017/18. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 

 

Standpunkt- og eksamenskarakterer – Akershus fylke 

Fag/skoleår 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Norsk hovedmål skriftlig 

eksamen 
3,5 3,4 3,6 3,5 3,5 

Norsk hovedmål standpunkt 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 

Matematikk skriftlig 

eksamen 
3,2 3,1 3,4 3,6 3,8 

Matematikk standpunkt 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8 

Engelsk skriftlig eksamen 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 

Engelsk standpunkt 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1 

Tabell 13 Tabellen viser standpunkt- og eksamenskarakter for 10. trinn for Akershus fylke fra 
skoleåret 2013/14-2017/18. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

 

http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/innhold/kapittel-5/5-2-grunnskolepoeng-og-karakterer-etter-10-trinn/
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Standpunkt- og eksamenskarakterer – Nasjon 

Fag/skoleår 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Norsk hovedmål skriftlig 

eksamen 
3,4 3,4 3,5 3,4 3,5 

Norsk hovedmål standpunkt 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 

Matematikk skriftlig 

eksamen 
3,0 2,9 3,3 3,4 3,6 

Matematikk standpunkt 3,5 3,5 3,5 3,6 3,7 

Engelsk skriftlig eksamen 3,7 3,7 3,6 3,8 3,7 

Engelsk standpunkt 4,0 3,9 3,9 3,9 4,0 

Tabell 14 Tabellen viser standpunkt- og eksamenskarakter for 10. trinn for nasjon fra skoleåret 
2013/14 – 2017/18. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  

 

4.2.2 Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng beregnes ved å legge sammen alle avsluttende karakterer på 

vitnemålet – standpunkt og eksamen – og dele på antall karakterer. Deretter 

multipliseres gjennomsnittet med 10. Elever som mangler karakter i mer enn 

halvparten av fagene, er ikke med i beregningene (Utdanningsspeilet). 

Indikator og nøkkeltall 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Ås kommune  41,3 41,6 41,5 42,9 42,7 

Nordbytun ungdomsskole 40,5 40,8 39,9 42,5 40,5 

Ås ungdomsskole 41,9 42,4 42,6 43,2 44,3 

Akershus fylke  41,5 41,8 42,1 42,3 42,6 

Nasjonalt  40,4 40,8 41,2 41,4 41,8 

Tabell 15 Tabellen viser grunnskolepoengsum for 10. trinn for Ås kommune, Akershus fylke og 
nasjon fra skoleåret 2013/14-2017/18. Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet 

 

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter 

Ås kommune  42,7 39,5 45,9 

Akershus fylke 42,6 40,4 44,8 

Nasjonalt 41,7 39,5 44,0 

Tabell 16 Tabellen viser grunnskolepoengsum for 10. trinn for Ås kommune sammenliknet med 

fylke og nasjon 2017/18, sortert for kjønn.  
 

4.2.3 Vurdering 

Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. En god vurderingspraksis 

motiverer og har læring som mål (Utdanningsdirektoratet).   Når vurdering av 

elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for å 

videreutvikle elevenes kompetanse, er det vurdering for læring. Dette innebærer 

at eleven og læreren bruker vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og 

undervisningsopplegg underveis.  

De aller fleste elevene på barnetrinnene opplever at de har lærere som forklarer 

dem målene, forteller hva som er bra med arbeidet og hva de kan gjøre for bli 

http://utdanningsspeilet.udir.no/2016/innhold/kapittel-5/5-2-grunnskolepoeng-og-karakterer-etter-10-trinn/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/vurdering/
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bedre i fagene. De aller fleste svarer også at de opplever å få være med å 

vurdere skolearbeidet sitt.  

På ungdomstrinnene bør det imidlertid stilles spørsmål ved om det er for mange 

elever som ikke opplever at målene og forventningene til hva de skal lære er 

godt nok kommunisert, og at elevene opplever egeninvolvering i stor nok grad.  

Indikator og nøkkeltall 7. trinn 10. trinn 

Vurdering for læring 3,8 3,1 
Tabell 17 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet. Tabellen viser resultater fra 
gjennomføring av elevundersøkelsen høsten 2018.  

 

Skoleeiers egenvurdering 
Skolene bruker resultatene fra kartleggingsprøver og nasjonale prøver, 

sammen med annen informasjon om elevens læring i oppfølgingen av elevene, 
i arbeidet med underveisvurdering og for å kunne gi elevene tilpasset 

opplæring. Skoleledere og skoleeiere bruker resultatene som grunnlag for 
kvalitetsutvikling i opplæringen. Dette er et kontinuerlig arbeid. Skolene har 
ulik analysekompetanse på dette området, og følges opp av skoleeier avhengig 

av behov.  
 

Resultatene på nasjonale prøver er omtrent som foregående skoleår. Ved 
gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing på 8. trinn var det imidlertid 
store tekniske problemer som forhindret en vellykket gjennomføring. 

Resultatet for lesing på 8. trinn er derfor ikke representativ for dette trinnet.  
 

Ås kommunes skoler følger – i tillegg til Utdanningsdirektoratets 
kartleggingsprøver og Nasjonale prøver – egen kommunal kartleggingsplan, for 
sikring av elevenes progresjon over tid. 

 
Satsing på lesing har vært og er et felles kommunalt satsningsområde som 

omfatter alle fag og alle lærere. Den viktigste delen av arbeidet gjøres på den 
enkelte skole, og det er der resultatene vil vise seg. 
 

Det er behov for å bedre dagens vurderingspraksis, vurdering for læring, i 
ungdomsskolen. Dette kommer spesielt til uttrykk i Elevundersøkelsen for 

ungdomstrinnet.  
 
 

Veien videre 
Et tiltak i arbeidet for bedre vurderingspraksis i ungdomsskolen, som motiverer 

og som i større grad har læring i fokus, kan være nedtoning av karakterbruken 
for å gi rom for mer systematiske muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. Dette 
som en videreføring av vurdering for læring, som i praksis innebærer å øke 

kvaliteten på muntlige og skriftlige tilbakemeldinger.  
 

Lærere som ikke har fullverdig utdanning ifølge statlige kompetansekrav, tilbys 
fortsatt videreutdanning ifølge den enkelte skoles behov.  
 

Innføring av digitale læringsbrett på barnetrinnet forventes å ha positiv effekt 
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på læringsresultater, og utjevne forskjeller mellom jenter og gutter. 
 
Det er utarbeidet en strategi for å få ned ressurser knyttet til 

spesialundervisning, med mål om å frigjøre ressurser til bedre tilpasset 
opplæring for alle elever. Tiltak er beskrevet i dokumentets Del 2 

Utvikingsmelding for 2019, samt Strategi for likeverdig opplæring.  
 

 

5 Overgang til VGO og 

gjennomføring  

5.1 Overgangen fra grunnskole til VGO 

Indikator og nøkkeltall  2014 2015 2016 2017 2018 

Ås kommune skoleeier - Elever (16 år) som 

er registrert i videregående opplæring 

samme år som avsluttet grunnskole 

99,0 98,0 98,3 97,4 99 

Akershus fylke - Elever (16 år) som er 

registrert i videregående opplæring samme 

år som avsluttet grunnskole 

98,8 98,06 98,5 98,4 98,5 

Nasjonalt - Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år som 

avsluttet grunnskole 

98,3 98,3 98,4 98,1 98 

Tabell 18 Tallene er hentet fra Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.  I august 2018 ble statistikken 
nyutviklet av Utdanningsdirektoratet og publisert bakover i tid. Tallene er ikke sammenlignbare 
med tallene som tidligere var publisert i Skoleporten og som var produsert av Statistisk 
sentralbyrå. 

Tallene fra skoleporten viser at 99 % av ungdomsskoleelevene i Ås gikk direkte 

over i VGO fra ungdomsskolen i 2018.  

5.2 Gjennomføring VGO 

Følgende resultater vil bli presentert i det videre:  

 Hvordan det går med ungdomsskolenes elever det første året i VGO. 

 For elevkull som har vært 5 år i VGO framkommer det hvor mange av 

dette utvalget som har fullført og bestått.  

 Oversikt over utviklingen av andelen elever med 30 poeng eller lavere, 

men over 0 poeng genereres med en historikk tilbake til avgangskullet i 

2010 

5.2.1 Første året i VGO 

Andel elever fra Ås, inkl. elever fra Steinerskolen, som fullfører og består det 

første året i videregående opplæring har lagt på et stabilt nivå siden 2015.  
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I tabell 19 gis en oversikt over hvordan det har gått med ungdomsskoleelevene 

det første året i VGO, for avgangselever 2017.   

Elevene som gikk ut av grunnskolen 2017 fordeles på sju grupper/kategorier. 

Kategoriene er som følger:  

• Fullført og bestått: Elever som har fullført skoleåret og bestått alle fag 

som programområdet inneholder 

• Fullført ikke bestått: Elever som har fullført skoleåret, men har fått 

karakter 1 i ett eller flere fag  

• Mangler grunnlag: Elever som har fullført skoleåret, men som mangler 

grunnlag for vurdering i ett eller flere fag. For avgangselever 2008 og 

2007 er gruppene «Fullført ikke bestått» og «Mangler grunnlag» slått 

sammen 

• Sluttet i løpet av skoleåret: Elever som i løpet av skoleåret har avbrutt 

opplæring. Elever som bytter programområde eller skole i løpet av året, 

regnes ikke som avbrutt på det første programområdet/skolen 

• Holder på: Elever som er i et utdanningsløp som ikke er avsluttende dette 

skoleåret. I hovedsak elever som det er planlagt et Vg1 over to år for 

• Alternativ opplæring: Elever som har fått utarbeidet en individuell 

opplæringsplan, hvor det ikke tas sikte på full kompetanse i alle fag for 

gjeldende skoleår 

• Ikke begynt i videregående opplæring: Elever som vi ikke finner i 

skole skoleåret etter grunnskolen. Verken i fylkeskommunale skoler eller 

private skoler.  

 Fullført 

og 

bestått 

Fullført 

ikke 

bestått 

Mangler 

grunnlag 

Sluttet 

i løpet 

av året 

Holder 

på 

Alternativ 

opplæring 

Ikke 

begynt 

i VGO 

Ås 
kommune 

86,3 0,5 4,4 1,5 0,5 5,4 1,5 

Akershus 
fylke 

88,3 1,7 3,4 2,2 1,1 2,3 1,0 

Tabell 19 Tabellen viser fordelingen for hvordan det har gått det første året VGO for 

avgangselever 2017. Diagrammet er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Akershus fylkeskommune.  

 

5.2.2 Elever som har vært 5 år i VGO 

Diagrammet under viser andel elever som i løpet av fem år fullfører og består 

videregående opplæring. Ås kommune har hatt en positiv utvikling siden 2008-

kullet.  
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Diagram 2 Linjediagrammet viser utvikling av andel elever som fullfører og består VGO 5 år etter 
avsluttet grunnskole. Diagrammet er utarbeidet på bakgrunn av tall fra Akershus fylkeskommune.  

 

5.3 Utviklingen av andelen elever med færre enn 30 

grunnskolepoeng  

Andel elever med karakterpoeng mindre eller lik 30, men større enn 0 fra 

grunnskole har gått opp med ca. 2 prosentpoeng siden 2012/13 til 2017/18.  

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Totalt Ås 6,4 6,7 6,0 8,0 8,0 8,3 

Tabell 20 Tallene er satt sammen av Akershus fylkeskommune 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Ås kommune ligger omtrent 2 prosentpoeng under fylkesnivå når vi ser på 
gjennomstrømmingsprosent for første år i VGO. Det er imidlertid store 
forskjeller mellom kommunens to ungdomsskoler når vi ser på andel elever som 

fullfører og består første året i VGO.  
 

Vi ser også i år at det er en markant økning i andel elever som har fått 
alternativ opplæring første året i VGO. Dette henger sannsynligvis sammen med 
økning i andel elever som har vedtak om spesialundervisning i ungdomskolen. I 

tillegg utpeker gruppen «mangler grunnlag» seg. Her ser vi også store 
forskjeller mellom kommunens to ungdomsskoler. Det er rimelig å anta at det er 

en sammenheng mellom utviklingen av andel elever med færre enn 30 
grunnskolepoeng og andel elever som «mangler grunnlag».  
  

Veien videre 
Alle tiltak innenfor de prioriterte satsningsområdene har som overordnet mål 

bedre læring for alle elever.  
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6 SFO 
Rammeplan for skolefritidsordningen i Ås trådte i kraft august 2017. 

Rammeplanen er styrende for alle skolefritidsordningene i Ås. Det har vært 

jobbet i SFO-ledergruppen gjennom siden høsten 2017 med å implementere 

det nye rammeverket, herunder utarbeidelse av lokale årsplaner og revisjon 

av disse.  

Det har i forbindelse med dette rammeverket blitt utarbeidet en 

trivselsundersøkelse som tar utgangspunkt i rammeplanens tre målområder 

Sosial kompetanse, Lek, undring og utforskning og Fysisk aktivitet, Mat og helse. 

På bakgrunn av resultater fra trivselsundersøkelsen har den enkelte SFO satt 

nye forbedringstiltak i samarbeid med personalet og barna. Mer utdypende 

informasjon er å finne i den enkelte skoles rapport om SFO.  

Skoleåret 2018/19 har Rustad SFO vært involvert i et pilotprosjekt i regi av 

Frivilligsentralen. Målsettingen har vært todelt:  

1. økt satsning for mat, smak og barn på SFO  

2. økt kunnskap om lokal mat og råvarer, og sosial tilhørighet for barn på 

SFO.  

Prosjektet er finansiert av tilskudd fra DNB-stiftelsen. Det jobbes for å 

videreføre prosjektet, herunder søke om nye tilskuddsmidler, til flere SFO-er 

for kommende skoleår.  
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7 System for oppfølging  

Et internkontrollsystem retter seg både mot skolens produksjon av tjenester 

samt kontroll av lovligheten av de handlinger som er foretatt.  

 Skolene følges opp med årlige dialogbesøk fra rektorenes leder. I disse 
møtene diskuteres resultater fra nasjonale prøver, Elevundersøkelsen, 
karakterer, tilstanden på skolene, lærerressurser og andre aktuelle temaer 

for den enkelte skole.   
 

 Ås kommune har et felles kvalitetssystem (KSS) hvor prosessbeskrivelser 
og retningslinjer er nedfelt.  
 

 Opplæringsloven § 13-10 pålegger skoleeier å ha et forsvarlig system for å 
vurdere om og følge opp at skoleeier etterlever opplæringslovverket. Ås 

kommuner bruker 1310.no, et system som hjelper skoleeier å oppfylle 
kravene til et forsvarlig system. Det er lagt inn et lokalt tilpasset århsjul 
med gjøremål som er lenket opp mot aktuelle paragrafer i 

opplæringsloven, og fungerer som et rapporteringssystem for 
lovlighetskontroll.  

 
Utdrag av de viktigste lovkrav etter opplæringsloven:  

o Aktivitetsplikt ved mobbing og mistrivsel, jf. opplæringsloven 

kapittel 9A.  
o Informasjon: 

 Informasjonsmøte for alle ansatte, herunder informasjon om 
kapittel 9A.  

 Informasjon fra skolen er gitt til foreldre, herunder 

informasjon om kapittel 9A.  
o Skolens ordensreglement. Ordensreglement er gjennomgått for 

elever, foresatte og personalet.  
o Tidlig innsats 
o Tilpasset opplæring 

o Kartlegging av minoritetsspråklige elever 
o Utviklingssamtaler og elevsamtaler for alle elever gjennomføres 

o Enkeltvedtak om særskilt norskopplæring og spesialundervisning 
o Utarbeide individuell opplæringsplan (IOP) for elever med vedtak 

om spesialundervisning 
o Utarbeide individuelle årsrapport for spesialundervisning 

 

Det jobbes kontinuerlig med å holde systemene oppdatert i henhold til gjeldende 

lovverk, forskrifter og øvrige styringsdokumenter, samt implementering av 

gjeldende retningslinjer, rutiner og handlingsplaner.  
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Del 2 Utviklingsmelding 2019 

8 Oppsummering   

8.1 Satsingsområdene for 2019 

 

 Lesing  

 Dybdelæring og læreplanfornyelse 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

 Bærekraftig utvikling (felles med barnehagene) 

 Gode overganger (felles med barnehagene) 

 Likeverdig opplæringstilbud for alle elever 

Digitalisering integreres i utviklingsområdene 

 

Ås-skolen – med blikket rettet mot fremtiden 
 

Ås-skolen er solid og nyskapende og har blikket rettet mot framtidens utfordringer. 

Elevene har tro på seg selv og egne muligheter. De tar initiativ, er reflekterte, kreative, 

kritisk tenkende og har evne til å løse problemer (….).  

 

                                                                       Fra Ås-skolens visjon  

 

 

8.2 Om satsningsområdene  

8.2.1 Lesing 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere. Alle skoler i Ås godkjennes som 

dysleksivennlige innen 2021. 

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

utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Tiltak 2019:  

 Samarbeidsskoler for deling av kompetanse i lesing videreføres.  

 Skolene utarbeider lokale planer fram mot godkjenning som 

dysleksivennlige 

 Allerede sertifiserte skoler utarbeider plan for videreutvikling som 

Dysleksivennlig skole 

 Plan for begynneropplæring i lesing: Obligatorisk opplæring for alle 

1.trinnslærere og skoleledere 

 Kursing av lærere i tolking / analyse av kartleggingsresultater 

 Lage et hurtigforløp for utredning av lese- og skrivevansker (gruppe er 

nedsatt) 
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 Kompetanseutvikling for lærere og ledere i digitale hjelpemidler knyttet til 

leseopplæring for alle elever, og for elever med lese- og skrivevansker 

spesielt.  

 

Evaluering:  

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2019 

  

8.2.2 Dybdelæring / læreplanfornyelse 

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

relaterer ny kunnskap til tidligere læring på tvers av fagene. 

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

fremtidens utfordringer. 

Tiltak 2019:  

 Dybdelæring og kompetansebegrepet er tema på felles nettverkssamlinger 

for alle skoler 

 Digitalisering sees i sammenheng med dybdelæring – kompetanseheving 

for lærere og ledere innen de muligheter som ligger i digitale hjelpemidler 

 Felles arbeid i ledergruppa for å understøtte arbeidet på den enkelte skole 

fram mot nytt læreplanverk 2020 

 Arbeid på den enkelte skole for praksisendring i læringssituasjonen, 

veiledning på den enkelte skole 

 

Evaluering:  

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2019 

   

8.2.3 Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Mål: Alle elever og ansatte i Ås-skolene 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: Ås skal være en inkluderende kommune for alle. Barn og unge 

skal oppleve trygghet i hverdagen. Et godt og utviklende læringsmiljø fremmer 

god fysisk og psykisk helse. 

 

Tiltak 2019:  

 Elevenes læringsmiljø, mobbing og krenkelser er gjennomgående temaer i 

skoleledermøter og -samlinger, for felles kunnskapsgrunnlag, forståelse og 

deling av god praksis.  

 Samarbeid mellom skolene rundt de prioriterte satsningsområdene og 

hvordan bruk av digitale verktøy kan gi bedre læring.  

 Utarbeiding av kommunal strategi for digitalisering i Ås-skolen.  
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 Fokus på klasseledelse i veiledning på den enkelte skole, i regi av 

Pedagogisk innsatsteam (PIT).  

 PIT støtter skolene i det videre arbeidet med implementering av 

Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO.  

 Ledersamlinger med fokus på lederrollen 

 Verktøy fra ledersamlinger holdes ved like og brukes i arbeidet i 

skoleledergruppa og på den enkelte skole 

 Nettverkssamlinger for alle lærere og ledere på alle skoler gjennomføres 4 

ganger årlig, med tema fra læreplanfornyelsen 

 Det arbeides felles på kommunalt plan med innføring av fagplanene 

 Det arbeides på ledernivå for å styrke arbeidet på den enkelte skole 

 

Evaluering: Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2019  

 

8.2.4 Bærekraftig utvikling 

Mål: Barn og unge har kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens 

utfordringer. 

Begrunnelse: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på seg selv, hverandre 

og naturressursene i et globalt perspektiv.  Bærekraftig utvikling er ett av tre 

tverrfaglige temaer i ny overordnet del av læreplanverket 

Tiltak 2019:  

 Samarbeidet med Vitenparken fortsetter og videreutvikles: tilbud til alle 

4.trinnselever, alle ungdomstrinnselever på valgfag Teknologi i praksis, 

skolehage som læringsarena (Brønnerud skole), dessuten planlegges det 

ved begge ungdomsskolene et skoleomfattende arbeid å bærekraftig 

utvikling i samarbeid med Vitenparken.  

 Fagdag / konferanse Vitenparken: Programmering og skaperverksted i 

skolen. Skaperglede og programmering knyttet til ulike fag og fagområder.  

 Enkeltskolers prosjekter med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål 

 Samarbeid med NMBU innenfor ordningen Desentralisert 

Kompetanseutvikling, - Skolehage som læringsarena. 2 skoler 2018-2020 

(Solberg og Rustad). 

Evaluering:  

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2019 

8.2.5 Gode overganger 

Mål: Alle barn og unge opplever helhet og sammenheng i opplæringsløpet 

 

Begrunnelse: Gode overganger er viktig for utvikling av et godt læringsmiljø, 

og kan forebygge mobbing og krenkelser.  Virksomhetene tar utgangspunkt i og 

bygger videre på barnas tidligere erfaringer. Barn og elever møter tverrfaglige 
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arbeidsmåter og progresjon i læringsmiljøet. Virksomhetene utveksler kunnskap 

og informasjon om hverandre som utgangspunkt for videre samarbeid. 

Tiltak 2019: 

 Det arbeides i skolene kontinuerlig for å skape gode overganger 

mellom barnehage-skole, innad på den enkelte skole og mellom 

barneskole og ungdomsskole.  

 Gode overganger er jevnlige temaer på skoleledermøter og -samlinger.  

 Gruppene som er nedsatt, fortsetter arbeidet med gjennomføring ifølge 

planer som sikrer gode overganger på alle nivåer gjennom 

opplæringsløpet 

 Hver virksomhet arbeider for å sikre gode overganger internt 

 Ledere i barnehage og skole møtes, minimum 1 gang pr år, i 

dialogsamling for deling og felles profesjonsutvikling der overganger er 

tema 

Evaluering: 

 Overgang barnehage- skole er tema i første samtale mellom 

foresatte/elev og skole høsten etter overgang 

 Overganger er tema i elevsamtaler  

 Tema på felles møte for ledere i barnehage /skole hver 

oktober/november. Ledere har med resultater fra de to foregående 

evalueringstiltakene 

 Evalueres i forbindelse med tilstandsrapportering 2018 

 

8.2.6 Likeverdig opplæringstilbud for alle elever 

Mål: Få ned behovet for spesialundervisning, og dermed frigjøre ressurser til 

bedre tilpasset opplæring for alle. Dette for å sikre et godt likeverdig 

opplæringstilbud for alle elever i Ås-skolen.  

Begrunnelse:  

 Ås kommune skal bygge et godt system for å sikre alle elever et likeverdig 

og godt opplæringstilbud innenfor gitte rammer. 

 Ås kommune skal bygge en felles kultur og praksis knyttet til prinsippet 

om tidlig innsats 

 Ås kommune skal følge med i den teknologiske utviklingen og vi skal 

nyttiggjøre oss av muligheter som styrker opplæringstilbudet. 

Tiltak 2019: 

 Det er nedsatt arbeidsgrupper med ansvar for utarbeiding av felles 

retningslinjer og rutiner før og ved henvisning til PPT / PPS. 
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 Det utarbeides tiltakspakker for hurtigforløp ved mistanke om at en 

elev har vansker innenfor spesielle felt og ved behov for kartlegging av 

klassemiljø/skolemiljø.   

 Det utarbeides gode rutiner for kartlegging av behov for særskilt 

språkopplæring for minoritetsspråklige elever 

 Foreldreskole settes i system på alle skoler for styrking av samarbeid 

mellom skole-hjem.  

 Implementering av Handlingsplan for godt psykososialt miljø i skolene 

og SFO styrkes 

 Det utarbeides en Kommunal strategi for en digital skolehverdag i Ås. 

Evaluering: 

 Felles retningslinjer og rutiner er utarbeidet.  

 Tiltakspakker er utarbeidet innenfor aktuelle felt.  

 Utarbeidet gode rutiner for kartlegging av språk hos minoritetsspråklige 

elever. 

 Foreldreskole er innført på alle skoler i samarbeid med andre instanser.  
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