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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Skolens satsningsområder for 2018: 

 Lesing 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

 Dybdelæring 

 Bærekraftig utvikling 

 Gode overganger 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene 

Satsingsområde 1: LESING 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle lesere 

Tiltak 2018: 

 Skolen har tverrfaglige prosjekter våren 2018 med lesing som 
fokusområde.  

 Våren 2018 ble dette gjennomført i alle klasser i 12 uker, fra januar og 
fram til påske. Skolens leseveileder hadde opplæring med personalet, og 

dette var tema på alle teammøtene i disse 12 ukene. 
 Fra høsten 2018 har alle klassene satt av en halv time på begynnelsen av 

skoledagen til leseprosjekter under veiledning av skolens leseveileder. I 
dette leseprosjektet jobber elevene med lesestrategier og begrepstrening. 
Tekstene som benyttes er både skjønnlitterære og fagtekster.  

 Brønnerud skole har samarbeidet med Kroer skole for å dele kompetanse i 
lesing. 

 Læringsbrett er innført for alle elevene på Brønnerud høsten 2018. 
 Brønnerud skole jobber mot å bli dysleksivennlig innen 2021. 

 

Evaluering: 
 Resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver (5.trinn). 

 
Veien videre: 

 Vi jobber med systemer og rutiner for å bli dysleksivennlig skole. Vi jobber 

med hva vi må ha på plass for å søke.  
 

 

Satsingsområde 2: UTVIKLING AV PROFESJONSFELLESSKAP OG GODT 

LÆRINGSMILJØ 

Mål: Ås-skolen er preget av fellesskapstenkning og 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: Elever og ansatte i Ås-skolene har et godt og utviklende 

læringsmiljø. Temaet arbeides med gjennom utvikling av profesjonsfellesskap på 

alle nivåer. Elevene skal oppleve trygghet i hverdagen. Et godt og utviklende 
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læringsmiljø fremmer god fysisk og psykisk helse. For å oppnå målet ønsket 

Brønnerud skole å bli en PALS-skole. 

 

Tiltak 2018: 

 Våren 2018 søkte vi NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) 

om å bli en PALS-skole.  

 Vi hadde en halv planleggingsdag med personalet i begynnelsen av 

desember 2017. Her hadde vi foredrag med Torgunn Skaaland. Hun har 

mange års erfaring som PALS-veileder i Asker kommune, og hun er også 

engasjert i NUBU.   

 Våren 2018 samarbeidet FAU og skolen om et felles foreldremøte hvor vi 

hadde invitert Torgunn Skaaland til å innføre prinsippene i PALS for 

foreldrene.  

 Høsten 2018 startet vi arbeidet med innføringen av PALS i personalgruppa 

på skolen, både for skole og SFO.  

 Dette skoleåret konsentrerer vi oss om å lære opp voksengruppa (lærere 

og assistenter). PALS er SKOLEOMFATTENDE, så skolekonsulentene har 

også vært med på plandager. 

 Den foreløpige effekten er at alle voksne på skolen bruker prinsippene i 

PALS etter hvert som vi går igjennom dem i PALS-veiledningsøktene. 

Dette bruker vi både en del av utviklingstiden vår på, og også en del av 

team-tiden. SFO bruker sin møtetid til opplæringen. 

 Brønnerud skole har gjennomført foreldreundersøkelsen høsten 2018. 

Svarprosenten er på 73%. Vi ønsker å se om innføring av PALS gjør noen 

forskjell på læringsmiljøet og det sosiale miljøet på Brønnerud. Dette vil vi 

forhåpentligvis se på senere foreldre- og elevundersøkelser. 

Evaluering: 

 Bedre resultater på elevundersøkelser, bedre resultater på 

foreldreundersøkelser, færre konflikter i elevmiljøet. 

Veien videre: 

 Vi gjør oss ferdige med opplæringen i personalgruppa skoleåret 2018-

2019. Etter hvert vil vi også starte med å trekke inn elevgruppa. FAU blir 

løpende orientert på FAU-møtene. 

 

Satsingsområde 3: DYBDELÆRING 

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

relaterer ny kunnskap til tidligere læring og opplevelser på tvers av fagene. 

 



 

4 
 

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

framtidas utfordringer. (Fra kommuneplanen 2018 – 2021). 

Tiltak 2018: 
 Hele lærerpersonalet er med på felles nettverkssamlinger for alle skoler 

med alle lærere, tema læreplanforståelse og nytt læreplanverk. 

Dybdelæring viktig tema. 

 Vi er med på felles plandag 9.november: Sten Ludvigsen, dybdelæring (og 

kompetansebegrepet i ny læreplan) 

 Alle lærere på Brønnerud har vært på P4C-kurs (filosofering i skolen), og 

bruker dette i sin undervisning. 

 Teamledere og ledelsen har deltatt på Dekomp Føn-samlinger (workshop i 

kritisk tenking i regi av OsloMet) i forbindelse med ny overordnet plan og 

innføring av nye læreplaner fra 2020. 

 

Evaluering: 

 Elevene klarer å reflektere bedre, og stiller gode spørsmål som de ønsker 

å finne svar på. Lærerne er flinkere til å ikke gi elevene svar, men stiller 

spørsmål på en måte som utfordrer elevene videre. Dette skal synes når 

ledelsen går rundt i klassene og observerer. 

Veien videre: 

 Nye læreplaner skal innføres høsten 2020. Vi må fortsette å arbeide med 

dybdelæring for å kunne bruke det i utviklingen av de lokale læreplanene 

på Brønnerud skole. 

 

 

Satsingsområde 4: BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

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

utfordringer. 

Begrunnelse: Vi må lære elevene våre å ta vare på seg selv, hverandre og 

naturressursene i et globalt perspektiv. Vi må lære dem å eksperimentere, 

utforske, finne nye løsninger, se sammenhenger, være kreative og teste ut 

hypoteser - uten å komme til for raske konklusjoner og fasitsvar. 

Tiltak 2018: 

 Brønnerud skole har over flere år jobbet med skolehage som utgangspunkt 

for undervisning i bærekraftig utvikling. Her har det vært fokusert på å 

dyrke egen mat, og foredling av dette.  

 Demokrati og medborgerskap: Vi arrangerer høstmarked i september. 

Elevene lager produkter med det vi dyrker i skolehagen, som selges på 

høstmarkedet. Overskuddet av salget sender vi til et barnehjem i 

Zimbabve, «Mawis Home».  

 Elevene på skolen har brevvekslet med barna på barnehjemmet, og vi har 

utvekslet bilder og tegninger.  
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 Alle klasser har kildesortering i klasserommene (matavfall, papir, 

restavfall).  

 Matavfallet legges i egen kompostbinge i skolehagen.  

 Den praktiske jobbingen i skolehagen og med komposten brukes som 

utgangspunkt til forsøk i fag, for eksempel hva en plante trenger for å 

leve.  

 Undervisning i bærekraftig utvikling handler om mer enn bare skolehage. 

Vi jobber hele tiden for å integrere dette i all undervisning.  

 På julemarkedet har vi fokus på gjenbruk. Vi har laget smykker av gamle 

sykkelslanger og tennbriketter av aviser og gamle stearinlys.  

 7.trinn jobber med å lage el-olabiler. Her benytter de seg av gjenbruk så 

mye de kan. 

 Vi har et utvidet samarbeid med Vitenparken. (Se Utviklingsmelding 

2019). 

 Høsten 2018 var 1.klasse med på et matprosjekt i samarbeid med 

Vitenparken. 

Evaluering: 

 Elevene blir flinkere til å kildesortere søppel i klasserommet. 

 Det ligger mindre rot og søppel i skolegården og i fellesområder inne på 

skolen. 

 Komposten ute blir brukt til alt som kan kastes der. 

 Elevene lager gode produkter som blir solgt på høstmarkedet. 

 Olabilene til 7.trinn blir ferdige, og olabilløp blir arrangert våren 2019. 

Veien videre: 

 Skolehagen blir plantet og sådd på nytt når våren kommer. 

 Samarbeidet med Vitenparken utvikles videre. 

 

Satsingsområde 5: GODE OVERGANGER 

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

Begrunnelse: Alle barn og unge i barnehager og skoler i Ås må være sikret 

gode overganger på alle nivåer gjennom opplæringsløpet, uavhengig av hvilken 

barnehage de kommer fra eller hvilken skole de skal begynne på. Vi må også 

sikre gode overganger internt. 

Tiltak 2018: 

 Alle som jobber i barnehager og skoler i Ås har vært sammen for å lage 

planer for hvordan dette skal gjennomføres. 

 Barnehagene og skolene forplikter seg til å følge disse planene. 
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Evaluering: 

 Barn og foresatte er trygge på at barna / ungdommene blir best mulig 

ivaretatt ved overgangene.  

 Ingen klager på at det er for dårlig informasjon eller for utrygt med 

overganger i Ås kommune. 

Veien videre: 

 Vi må utarbeide gode nok planer, og alle som jobber med barn og unge i 

Ås må sette seg godt inn i disse. 

 Alle som jobber i barnehager og skoler i Ås forplikter seg til å følge disse 

planene. 

Elevenes utbytte av opplæringen 

Resultater av nasjonale prøver for 5.trinn – sammenlikning med 2017 

 

 

 

 

 

Lesing: 

Tiltak med fokus på lesing (begrepsøving, språkbevissthet, hvordan lese 

faglitteratur) en halv time på starten av hver dag ser vi gir resultater, og dette 

må vi fortsette å ha fokus på. Leseveileder kurser alle lærere i hvordan dette skal 

gjøres for at det skal gi best mulig utbytte for elevene, ikke bare «koselesing».  

Regning: 

Skolen scorer litt lavere enn i fjor, men vi ser at vi har langt flere som scorer på 

nivå 3. Målet er å løfte enda flere elever fra nivå 2 til nivå 3. Småtrinnet (1.-

4.trinn) jobber systematisk med Teglander. Dette har vært et satsingsområde for 

Ås kommune gjennom flere år.  
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Engelsk: 

I engelskfaget har vi en stor jobb å gjøre. Vi har en lærer fra 1.-4.trinn som 

videreutdanner seg i faget dette året, og i fjor hadde vi også en lærer som tok 

videreutdanning i faget. Vi forventer at engelskfaget gjennom dette får bedre 

kvalitet, og at vi derfor vil se bedre resultater på sikt.  
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Bærekraftig utvikling – en praksisfortelling. 

 

 

 

 

 

 

SAUENS DAG. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

I årsplanen for 1.-4.trinn er "Bondegården" (Den gamle gården) et av temaene 
som elevene skal jobbe med i høstsemesteret på Brønnerud skole. Hvert trinn 
har jobbet med temaet underveis tverrfaglig og med ulike arbeidsmåter. I år 

bestemte vi i 1.-4.trinnsteamet at vi skulle ha en felles avslutning på temaet. 
Resultatet ble "Sauens dag".  

På fire ulike stasjoner skulle elevene få erfare og lære om sauen:  
1.Møte, se og kjenne på tre levende sauer ute i skolegården. 

2.Karding av ull og spinning av garn med rokk og håndtein.  
3. Toving av ull (små røde og hvite bær)  
4. Lytte til fabelen om gutten som var sauegjeter og som ropte "Ulv, ulv!"  

 
Elevene på de fire trinnene ble fordelt på fire grupper. De blandede 

aldersgruppene fungerte godt, og det var flott og se toleranse, omsorg og 
samarbeid på tvers av aldersgruppene. En fin anledning til å bli bedre kjent.  
Det var stor iver og engasjement blant elevene på alle gruppene, og det var 

tydelig at variasjonen av både praktiske oppgaver og fortelling slo an hos 
elevene på alle trinn.  

Flere av elevenes sanser ble stimulert denne dagen. Mange elever ville ha med 
seg en dott av ekte ull. Det var diskusjon om ulla lukta godt eller vondt.  
Undring: " Hva skjer med ulla når den er klipt av sauen? Den er jo så skitten og 

full av gress!" "Hva var egentlig meningen med historien vi hørte?" 
Læringsutbyttet var uten tvil stort for mange elever denne dagen. Hyggelig og 

lærerikt var det også å være lærer og voksen denne dagen. Rett og slett en 
kjempebra dag på jobb! 
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Elevundersøkelsen 

5.-7.trinn gjennomførte elevundersøkelsen høsten 2018. Trenden viser en 

stigning på de fleste områdene. Ett viktig eksempel er trivsel og motivasjon, som 

dere ser et eksempel på under:                                                                                                                                                  

Trivsel og motivasjon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen under viser også fremgangen. Dette mener vi er et resultat av at vi 

jobber systematisk med læringsmiljøet og hjem – skole-samarbeid.  

 

 

Når det gjelder mobbing blant elevene, så er vi 0,11 fra grønt nivå. Likevel er 

dette noe vi hele tiden har fokus på og jobber med. Mobbingen som er har vi 

identifisert. Dette er i en elevgruppe som vi har jobbet systematisk med over tid 

i samarbeid med PIT, og dette arbeidet vil fortsette. 

Indikatorer Snitt Snitt 

 
Brønnerud 

skole (18-19) 

Brønnerud 

skole (17-18) 

Klasseledelse 3,95 3,68 

Vurdering 3,89 3,52 

Motivasjon og mestring 3,85 3,82 
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Brønnerud SFO 
 «Lek, humor og glede» 

Å gi barna gode mestringsopplevelser med trivsel/vennskap, lek, humor og glede 
er det som vektlegges ved Brønnerud SFO. 

 
 

SFOs satsningsområder 2018: 
 

 Arbeid med sosial samhandling   

 Utvikling av bærekraftig sosialt miljø 

 Barns medbestemmelse / medvirkning  

For at vi skal ha god oversikt over det sosiale miljøet på SFO, gjennomførte vi 
trivselsundersøkelsen ved Brønnerud SFO i høsten 2018. Tiltak blir iverksatt der 

det er noe vi trenger å gjøre for å bedre sosialmiljøet for den enkelte barn, eller 
for hele grupper.  

Resultatene viser at generelt har de fleste barna gode venner. Vi finner positive 
sammenhenger mellom barns generelle trivsel i SFO, og at de er trygge og har 
gode relasjoner til de andre barna og de voksne på SFO. Videre vil vi ta for oss 

tiltak på områder vi anser som viktige. 
 

Følgende tiltak har blitt utarbeidet på bakgrunn av trivselsundersøkelsen:  
 

 Samlingsstund - Dette er en inspirerende stund med ett fokusområde: å 

planlegge meny og å komme med forslag til aktiviteter på SFO.  

 

 Vennskapsklubb - Arbeid med sosial samhandling / sosial kompetanse 

trenes og øves på alle arenaer. Det er i møte med andre barn og voksne 

som barna får øvet seg. Vennskap blant barn etableres tidlig. Med dette 

temaet skal vi hjelpe barna med å utvikle sosiale ferdigheter gjennom 

Utvalg Nivå Snitt Grenseverdier Beskrivelse 

Brønnerud skole (18-

19) 
Gul+ 4,79 

1,0 <= Rød < 4,5 
4,5 <= Gul- < 4,7 
4,7 <= Gul+ < 4,9 
4,9 <= Grønn < 5,1 
 

I følge elevene i ditt 

utvalg forekommer 

mobbing sjelden, men 

det finnes en liten 

gruppe elever som sier 

at de er blitt mobbet på 

skolen de siste 

månedene. Resultatet 

er likevel nærmere 

grønt nivå enn rødt 

nivå.  

Brønnerud skole (17-

18) 
Gul+ 4,71 
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vennskap. Vi har rollelek sammen i samlingen. Vi opplever at både barn og 

voksne blir inspirerte av denne måten å gjøre det på. 

 
Med fokus på bærekraftig sosialt miljø  

 
Lek som styrker mestring, glede og utelek med fokus på å være fysisk aktive. 

Det tilbys varierte aktiviteter som er tilpasset barnas ønsker og behov. 

Aktivitetene skal også inspirere barna til å prøve nye ting, utfordre seg selv og 

utvide horisonten.  

Mange barn er svært opptatt av både lek og være i naturen. Barn leker ute i SFO 

og i nærmiljøet, kan de utforske en verden av temaer knyttet til naturen og 
undersøker alt som skjer i naturen.  
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Del 2 Utviklingsmelding 2019 

 

Skolens visjon 

Skolen skal utarbeide en ny visjon ut fra hvordan vi ønsker å være en PALS-skole 

fra høsten 2019.Dette er den vi har nå: 

På Brønnerud skole lærer vi for livet 
På Brønnerud skole føler både elever og voksne at de er verdsatt. Alle opplever å møte 

empati, annerkjennelse, respekt og romslighet i et støttende og trygt miljø med 

nulltoleranse for mobbing. Elevene lærer å håndtere utfordringer på en god og 

konstruktiv måte. 

 

På Brønnerud skole og sfo setter vi eleven i sentrum. Vi legger til rette for at eleven 

utvikler gode holdninger. I faste plansamtaler og i arbeidet med planbok lærer elevene 

ansvarlighet gjennom å planlegge, sette læringsmål og vurdere sin egen læring. 

Elevene lærer å stille spørsmål og å være aktive og selvstendige lærende elever. 

Gjennom mappevurdering får elevene vurdering underveis i læringsarbeidet. Vi legger 

vekt på elevenes vekst og utvikling og at de opplever å kunne mestre livet sitt. De 

voksne er opptatt av å gi feedback som gjør elevene i stand til å møte utfordringer i 

deres videre læring og for å kunne tilegne seg kunnskap og for å kunne delta i arbeid 

og fellesskap i samfunnet. 

 

Vi organiserer undervisningen og prioriterer lærerressursene slik at jevnlige samtaler 

gjennomføres. Teamene er opptatt av å legge til rette for elevene og samarbeider om 

elevenes sosiale utvikling. Alle lærere i alle fag vektlegger leseopplæringen høyt og å 

lære elevene å anvende gode læringsstrategier. Vi streber etter at elevene utvikler en 

kritisk, etisk og fornuftig holdning til bruk av nettressurser. Samt å styrke elevenes 

digitale ferdigheter. Vi vektlegger derfor veiledning i bruk av digitale hjelpemidler. 

Brønnerud skole har en unik beliggenhet og vi bruker vårt varierte uteområde som 

læringsarena. Skolehage og uteskole er arena for læren om balansen i naturen og for å 

lære natur- og miljøvern. Læringen foregår i en praktisk sammenheng og integreres i 

alle fag. 

 

Vi har romslige og gode lokaler. Godt utstyrte spesialrom gir muligheter for varierte 

arbeidsformer og gruppesammensetninger ut fra ulike behov og til ulike aktiviteter.  

På Brønnerud skole har vi et tett og godt samarbeid mellom sfo og skole. Dette 

ivaretar vi gjennom felles fora, kurs og prosjekter. Tett samarbeid mellom sfo og skole 

gir foreldrene trygghet for at deres barn får god oppfølging. Planbok og 

mappevurdering gir god kontakt og informasjon mellom hjem og skole om elevenes 

utvikling og læring.  

 

Vi er et engasjert personale med høy kompetanse. Vi evaluerer jevnlig for å skape en 

best mulig skole. Vi søker inspirasjon og påfyll gjennom kurs og etterutdanning for å 

være oppdatert faglig, og i bruk av digitale hjelpemidler. Vi er fleksible, 

endringsdyktige og søker gode løsninger. Skolen fokuserer på å videreutvikle 

plansamtaler, planbok og mappevurdering som viktige redskap i vurderingsarbeidet. 

Skolen prioriterer ressurser til dette. Brønnerud skole er ett personale som utvikler det 

voksne teamfellesskapet til beste for elevene.  

 

På Brønnerud skole legger vi til rette for at elever og ansatte skal få bruke sin 

kompetanse til glede for alle. Vi har jevnlig fellesprosjekter for hele eller deler av 

skolen hvor vi oppløser vanlig organisering. Som oftest munner det ut i et arrangement 

eller et produkt lokalmiljøet får ta del i. 
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Satsingsområder 2019  

 Lesing 

Alle skolene i Ås har som mål å bli dysleksivennlige skoler. Dette må vi på 

Brønnerud skole også jobbe med. Det er viktig å finne de som synes lesing 

er vanskelig, og å hjelpe dem videre. Brønnerud skole ønsker å se på 

søknadsprosessen til Dysleksivennlig skole våren 2019. Her kan vi 

forberede oss på hva som kreves av oss for å hjelpe elevene best mulig før 

vi kan søke til Dysleksi Norge.  

Evaluering: Har vi gode nok systemer for å fange opp elevene som 

strever? 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø  

Vi starter innføring av PALS for alle elever ut over vårsemesteret 2019, og 

er en PALS-skole høsten 2019.  

Evaluering: Vi følger sjekklister i PALS-opplegget og fyller ut skjemaer sånn 

at vi kan se om vi er på rett vei. Her vil det komme fram hva skolen 

trenger å jobbe bedre med. 

 Dybdelæring  

Dette jobber vi med i forbindelse med læreplanfornyelsen.  

Evaluering: Er vi gode nok på å lage gode lokale læreplaner våren 2020? 

 Bærekraftig utvikling 

Fra 1.1.2019 har Brønnerud skole inngått et samarbeid med Vitenparken 

gjennom en kommunal avtale. Vi skal systematisere og videreutvikle alle 

undervisningsopplegg skolen har gjennomført knyttet til bærekraftig 

utvikling, og knytte dette til de nye læreplanene. Dette vil bli en nettbasert 

ressurs som vil bli gjort tilgjengelig for andre skoler.  

Vi vil i størst mulig grad knytte undervisningsoppleggene til dybdelæring, 

og ha en filosofisk innfallsvinkel til et hvert undervisningsopplegg. 

Evaluering: Er undervisningsoppleggene gode nok så alle ønsker å ta dem 

i bruk?  

 Gode overganger 

(Barnehage – SFO/skole, småtrinn – mellomtrinn, barneskole – 

ungdomsskole, lærerskifter). Vi trenger å jobbe mest med overgangen 

barnehage – SFO/skole. Her trenger vi å utarbeide bedre rutiner. Vi har 

gode rutiner for overgangen barneskole – ungdomsskole. Vi må også se på 

om vi har gode nok rutiner ved overgangen fra småtrinn (4.klasse) og 

over til mellomtrinn (5.klasse), og ved interne lærerskifter.  

Evaluering: Både elever og foreldre er trygge fordi de får god informasjon i 

overgangene.
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