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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Skolens satsningsområder for 2018 

 BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

 LESING 

 UTVIKLING AV PROFESJONSFELLESSKAP OG GODT LÆRINGSMILJØ 

 ENGELSK 

 DYBDELÆRING 

 LÆRINGSBRETT 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene 

Satsningsområde 1: BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

Vi benytter oss av tilbudet med klassebesøk i Vitenparken hvor Bærekraft er 

tema. Dette arbeides det videre med i den respektive klasse etter besøket.                                                                        

Satsningsområde 2: LESING 

Lesing er naturlig nok et viktig satsingsområde. I 2018 intensiverte vi 

leseoppfølgingen med kartlegging av elevene på 1.-4. trinn og tilbød 

intensivopplæring i form av leseverksted. Alle klasser leser hver dag. 

Satsningsområde 3: UTVIKLING AV PROFESJONSFELLESSKAP OG GODT 

LÆRINGSMILJØ 

Målet er at alle elever og ansatte i Ås-skolene skal ha et godt og utviklende 

læringsmiljø preget av VI- kultur. Elevene skal ha et trygt og utfordrende miljø 

der de får støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med 

egne og andres følelser.  

o Solsamlinger og Mitt valg 

På Kroer skole har vi regelmessige fellessamlinger hvor vi presenterer et 

felles, sosialt satsingsområde som gjelder for neste periode. Dette skal det 

jobbes med i alle klasser og på SFO. Vi opplever at å jobbe med et felles 

sosialt mål skaper et godt fellesskap og en VI-skole. I dette arbeidet jobber 

alle klasser med undervisningsopplegget “Mitt valg”.  

På voksennivå deltar vi i studiet “Inkluderende miljø og krenkelser”. Gjennom 

dette arbeidet styrker vi vår kompetanse i å følge bevisst med på elevmiljøet 

og å observere og sette inn tiltak hvis vi ser elever ikke har det bra. Lærerne 

planlegger og utveksler erfaringer rundt temaet «Inkluderende miljø og 

krenkelser» og «Mitt valg» på teamtid og i felles utviklingstid. 

 

o Elevmedvirkning 

Vi mener det er svært viktig å jobbe med elevmedvirkning og 

elevbestemmelse. Elevrådet jobber aktivt for å bidra til et godt elevmiljø på 

skolen. De tilrettelegger ulike aktiviteter på tvers av trinn gjennom skoleåret, 

og dette er populært blant elevene. 
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Vi har egne kulturverter. Disse bidrar med å involvere elevene på 

arrangementer fra Den kulturelle skolesekken. De forbereder og informerer 

elevene, bidrar med praktiske oppgaver rundt selve arrangementene. Dette 

har blant annet bidratt til at arrangementene skaper stort engasjement hos 

elevene og vi opplever at elevene er deltagende på en meningsfull måte. 

Skolen har også trivselsledere. Dette er elever som organiserer og leder leker 

for alle elevene i storefri to ganger i uken.  

Elevundersøkelsen viser samme tendens 
som i fjor eller bedre. Vi er spesielt 

fornøyde med at elevene 
- opplever større grad av faglige 

utfordringer 

- rapporterer om et generelt 
tryggere miljø 

- melder om mindre mobbing 
- opplever bedre arbeidsro 
- får god støtte hjemmefra 

 
 

 
 Studiet Inkluderende skolemiljø og krenkelser videreføres fram til 

sommeren 2019. Vi vil fortsatt benytte opplegget Mitt valg i 
undervisningen. 

 Arbeidet med elevmedvirkning som elevråd og kulturverter videreføres. 

 
En lærer sier:  

«Å arbeide intensivt og over tid med å bygge et godt skolemiljø er veldig 

verdifullt. Å fordype seg i dette fører til en selvransakelse som igjen skal føre til 

endringer i mitt møte med eleven» 

Satsningsområde 4: ENGELSK 

Målet var å ha bedre resultat i engelsk i 2018 enn 2017 

Resultatene viser en oppadgående trend. For å nå målet har vi: 

- kjøpt inn læreverk som bidrar til å gi en kontinuitet fra småskoletrinnet til 

mellomtrinnet.  
- sett at elevene trenger engelsk lesetrening. Derfor har vi kjøpt inn engelsk 

tilleggslitteratur på ulike nivåer for alle trinn. Hensikten er å øke mengden 
lesetrening og forbedre leseforståelsen i engelsk. Bøkene gir også 
mulighet for muntlige aktiviteter.  

- gjennomført kartleggingsprøver i faget som er lagt til grunn for 
undervisningen.  

- Lærerne utveksler ideer og erfaringer rundt bruken av de nye læremidlene 
på team 

 

Resultatene på lesing og regning var noe lavere enn i fjor. Resultatene 
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analyseres og benyttes i læringsarbeidet videre. Det vises til utviklingsmeldingen 

når det gjelder lesing. 

Alle elever deltok på prøvene.  

 

Satsningsområde 5: DYBDELÆRING 

Målet for 2018 var at alle elever utvikler gradvis sin forståelse av begreper og 

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

For å nå målet har vi: 

 arbeidet i profesjonsfellesskap på alle nivåer  

 organisert og prøvd ut arbeidsformer som fremmer dybdelæring i og 

mellom fag  

Dette er et langsiktig arbeid. Et element i læreplanfornyelsen er dybdelæring. For 

å få til dette ser vi at elevene i større grad enn tidligere må reflektere omkring 

egen læring. Dette innebærer at elevene skal være mer produktive i 

læringsprosessen og mindre reproduktive. Fokuset dreier i enda større grad enn 

tidligere mot kompetanse og ikke kunnskap i seg selv. 

Framover vil vi vurdere å organisere undervisningen med enda mer vekt på 

temaundervisning over tid.  

Satsningsområde 6: LÆRINGSBRETT 

Alle elever og ansatte har høsten 2018 fått et læringsbrett til disposisjon. Bruk 

av variert læringsmateriell som læringsbrett mener vi å se at bidrar til økt 

motivasjon for læring og at dette igjen vil gi økt læringsutbytte. Læringsbrett har 

blitt et naturlig arbeidsredskap på alle trinn. Elevene bruker forskjellige apper for 

trening i fag, men også til for eksempel tekstskaping og presentasjoner. 

Læringsbrett vil fortsatt brukes aktivt i undervisningen. 

En elev sier: 

«Vi bruker IPAD til å ta bilder og skrive om det for å lære nye ting. Jeg synes det 

er morsomt å bruke IPAD og lærer mer av å bruke den» 

SFO 
Resultater og tiltak fra trivselsundersøkelse – Kroer SFO - 2018 

Kroer SFO er en liten og oversiktlig skolefritidsordning. trygghet og muligheter til 

å bruke tid på hvert enkelt barn. I november gjennomførte vi den årlige 

trivselsundersøkelsen. Målområdene var trivsel, det fysiske miljøet, barnets 

medbestemmelsesrett og kommunikasjon mellom barn og voksne, relasjon 

mellom barn og voksne og tilrettelegging av måltidene. 
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Barna spesielt fornøyde med trivselen på SFO. Alle barna har gode venner. De 

opplever at personalet er vennlige og behandler dem med respekt og har god 

relasjon til dem. Barna er også tilfredse med det fysiske miljøet inne og 

tilretteleggingen av måltidene. 

Vi ser at i må jobbe med barnets mulighet til å påvirke tilbudet (barnets 

bestemmelsesrett) og kommunikasjon mellom barn og voksne. 

Del 2 Utviklingsmelding 2019 

Satsingsområdene 

 

 Bærekraftig utvikling 

 Utvikling av profesjonsfellesskap 

 Inkluderende skolemiljø og krenkelser 

 Fagfornyelse og nye læreplaner 

 Lesing og dysleksivennlig skole 

 

På Kroer skole og SFO lærer vi for framtiden! 

Om satsningsområdene  

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

 Vi vil fortsette å benytte oss av tilbudet fra Vitenparken. 

UTVIKLING AV PROFESJONSFELLESSKAP 

 Ny, overordnet del av læreplanverket forutsetter at det foregår felles 

læring og utvikling blant de ansatte. 

 Målet for dette arbeidet er at vi benytter felles arenaer for å gjøre 

hverandre gode på felles utviklingsområder 

 Vi benytter felles, ukentlig utviklingstid til dette arbeidet og skiller bevisst 

på drift og utvikling 

 Vi vil benytte Utdanningsdirektoratets Ståstedsanalyse til å evaluere 

tiltaket høsten 2019. 

INKLUDERENDE SKOLEMILJØ OG KRENKELSER 

 Vi har stort fokus på et elevmiljø fritt for krenkelser 

 Store deler av utviklingstiden er avsatt til dette arbeidet for våren 2019 

 Vi benytter resultatene fra elevundersøkelsen som indikator på om målet 

er nådd 

 Elevrådet fortsetter arbeidet med å arrangere felles trivselstiltak for alle 

elevene. 

 Kulturvertene fortsetter å bli involvert i kulturarrangementer og forbereder 

de andre elevene til arrangementene.  
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Etter en analyse av elevundersøkelsen 
vil vi spesielt fokusere på 

- Å leve opp til nulltoleransen mot 

mobbing 
- Digital mobbing 

- Generell trivsel 
- Bygningsmessig vedlikehold, 

spesielt gymgarderober og dusjer 

 

 

FAGFORNYELSE OG NYE LÆREPLANER 

 Nye læreplaner skal tas i bruk høsten 2020. Vi starter implementeringen 

av overordnet del høsten 2019 og vil analysere og forberede oss til 

innføring av øvrige læreplaner i løpet av skoleåret 2019-20. 

 Vi har som mål at læreplanene er godt kjent og tas i bruk høsten 2020. 

 Vi vil benytte felles utviklingstid til dette arbeidet 

 Målet er nådd når nye planer er lagt til grunn for skolens lokale læreplaner 

 

LESING OG DYSLEKSIVENNLIG SKOLE 

 Det er et mål om at alle skoler i Ås skal være dysleksivennlige. 

 Vi vil jobbe for å oppfylle kriteriene for sertifisering i løpet av skoleåret 

2019-20. 

 Vi vil sette inn tiltak i forhold til de forskjellige kriteriene som kreves for å 

bli en dysleksivennlig skole 

 Felles utviklingstid vil bli avsatt til formålet 

 Målet er nådd når vi er sertifisert som en dysleksivennlig skole 

 

På SFO 

 vil vi ta i bruk dagstavle for å visualisere planene for dagen med bilder, 

slik at barna selv kan se hva som skal skje løpet av dagen 

 skal vi utarbeide påmeldingsliste til dagens aktiviteter hvor barna 

melder seg på når vi henter dem på starten av SFO-tiden 

 skal vi ha trinnmøte hver 3. måned for idémyldring for hvordan vi kan 

gjøre SFO enda bedre 
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Det er svært mye rollelek 

som rører seg på basen om 

dagen. Barna leker sammen i 

både store og små grupper. 

Mor, far og baby er veldig 

populært, men fantasien og 

kreativiteten spinner for de 

små. Det er også er dyr, 

turgåing, flyturer, romskip og 

annet som kommer opp. 

Barna bruker den til å prøve 

ut normer og regler, de 

bearbeider inntrykk, prøver 

ut sine 

kommunikasjonsferdigheter 

og blir kjent med seg selv og 

andre. Den Sosiale 

kompetansen, det «å kunne 

samhandle positivt med 

andre» i ulike situasjoner er 

så utrolig viktig for videre 

læring og utvikling. Mange 

gode vennskap er skapt og vi 

prøver stadig å hjelpe barna 

på vei til å skape nye 

relasjoner for tiden fremover.  
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