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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Skolens satsningsområder for 2018: 

 Dybdelæring 

 Synlig læring/Den gode økta  

 Elevenes læringsmiljø - Pals 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene 

Nordby skole har de siste årene hatt et sterkt fokus på pedagogisk 

utviklingsarbeid og profesjonsfelleskap. Vi har jobbet systematisk og godt med 

innføring av læringsbrett 1:1 med målet om å øke elevenes læringsutbytte og 

styrke samarbeidet i personalet gjennom lærende møter. 

To dager etter skolestart, lørdag 18. august 2018, brant det i et av våre 

skolebygg. Dette har gitt oss store utfordringer denne høsten. Vi har jobbet 

hardt for å møte disse, men det har også ført til at vi ikke har hatt så sterkt 

fokus på satsingsområdene som vi normalt ville hatt. Vi har imidlertid vært 

kreative og løsningsorienterte fordi vi har jobbet under andre rammer. 

Satsningsområde 1: Dybdelæring 

Målet med satsingsområdet dybdelæring på Nordby skole er en forberedelse til 

våre nye læreplaner der målet for elevene er at de skal utvikle en gradvis 

forståelse av begreper og sammenhenger og relaterer ny kunnskap til tidligere 

læring på tvers av fagene. 

 

Det pedagogiske personalet har i utviklingsmøter og workshops med 

gjennomgang av begreper og verktøy arbeidet i personalet på Nordby skole og 

på tvers av skolene. Noen lærere har også deltatt på P4C-kurs der filosofering i 

skolen, verktøy for dybdesamtaler, kritisk tenkning og dømmekraft har vært 

sentralt.  

 

Dette arbeidet er viktig forberedelse til de de nye lærerplanene som trer i kraft 

2020. Vi har som mål at barna på Nordby skole skal ha kompetanse som styrker 

dem i møte med fremtidens utfordringer. 

 

Skolens egenvurdering 

 
Arbeidet med temaet dybdelæring startet høsten 2018 og det er derfor lite 
trolig at vi kan se effekten av arbeidet hos elevene enda. Nå i startfasen 

handler det mest om lærernes egen læring. 
 

Vi opplever at personalet er motiverte for å jobbe med temaet dybdelæring. I 
utviklingsteamet og ellers i personalet gir de uttrykk for at det er et behov for 
fornying av læreplanene og at det derfor er viktig å forberede seg godt. 

 
Arbeidet har foregått i profesjonsfellesskap på flere nivåer, i team på skolen, i 

skolens utviklingstid og på tvers av skolene i Ås. I de lærende møtene på tvers 
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av skolene har også det pedagogiske personalet blitt mer kjent og får mulighet 
til å oppleve et fellesskap i Ås-skolen og gå veien mot nye læreplaner sammen. 
 

 
Veien videre 

Arbeidet med teamet dybdelæring fortsetter på alle nivåer på Nordby skole og i 
samarbeidet på tvers av skolene. Vi ser frem til et 2019 med flere lærende 
møter der det å fortsette å utvikle gode profesjonsfellesskap på Nordby skole 

og i Ås kommune må følges opp av ledelse og utviklingsteam, slik at vi er godt 
rustet når de nye planene trer i kraft. Gjennom elevsamtaler og 

elevundersøkelsen, samt gjennom verktøyet klassetrivsel vil vi evaluere 
effekten av arbeidet.  
 

 

 

Satsningsområde 3: «Den gode økta» 

Mål og kriterier er viktige bærende elementer i planlegging av god undervisning. 

På Nordby skole er det et mål at elevene er kjent med disse og at de opplever 

god struktur i undervisningen. Arbeidet ble startet i forbindelse med innføring av 

læringsbrett 1:1. Lærene viste gjennom presentasjoner i utviklingstid at de 

bruker den som en ramme for undervisningen. Den har også fått nye momenter 

som kan løfte motivasjonen til elevene. Tall fra elevundersøkelsen 

Vi ser at det er behov for å fortsette arbeidet med implementering og utvikling 

av «den gode økta» for å komme nærmer målet om at elevene på Nordby skole 

er kjent med hvilke forventninger som stilles til dem. Dette temaet henger også 

nøye sammen med klasseledelse som er fundamentalt viktig i pedagogens arbeid 

i klasserommet. Gjennom høsten 2017 og våren 2018 brukte vi utviklingstid til å 

deling av praksiserfaringer der bruk av digitale verktøy var sentralt.  

Skolens egenvurdering 
Lærerne på Norby skole uttrykker en bevissthet om at «Den gode økta» er et 

godt redskap i planlegging og gjennomføring av undervisning, men vi har ikke 
jobbet systematisk med dette i utviklingstid i høst pga. andre utfordringer. På 

planen for utviklingstid neste halvår må dette få prioritet. 
 
 

Veien videre 
I løpet av neste år har vi ambisjon om å løfte satsingsområdet «den gode 

økta». Ledelsen vil uttrykke en tydelig forventning om at «den gode økta» er 
grunnlaget for planlegging av all undervisning på Nordby skole. Vi vil fortsette 
med kompetansedeling i utviklingstid med grupperinger på tvers av trinn for å 

få opp den tause kunnskapen. Ledelsen må følge opp dette arbeidet med 
planlagt og systematisk skolevandring. 
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Elevenes læringsmiljø – Pals 

Vi har et mål om at alle elever og ansatte på Nordby skole 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. Pals er et av verktøyene for å være en inkluder-

ende skole. Elevene skal oppleve trygghet i hverdagen. Et godt og utviklende 

læringsmiljø fremmer god fysisk og psykisk helse. Vi bruker PALS-verktøyet for å 

nå dette. Vi begynte skoleåret med PALS-dag der elevene blir kjent med de ulike 

områdene på skolen der de blir kjent med og lærer hva som forventes av dem og 

de voksne. Lærerne bruker PALS i møte med elevene og de samarbeider, slik at 

elevene blir kjent på tvers av trinnene, særlig mellom faddere og fadderklasser. 

Nyansatte lærere på Nordby skole har vært på PALS-kurs og elevene svarer i 

elevundersøkelsen at de voksne er tydelige på felles regler. Det vi imidlertid må 

jobbe med fremover er hvordan elevene snakker til hverandre. For mange elever 

melder om at språkbruken ute i friminutt ikke er bra. Skolen er klar over 

problematikken og har satt inn forsterket tilsyn i utsatte områder. 

 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Trivsel 4,25 4,44 4,26 4,24 

Mestring 3,98 4,05 4,12 4,14 

Vurdering for læring 3,95 4,19 4,04 4,03 

Trygt miljø 4,30 4,27 4,29 4,23 

Det store variasjoner mellom trinnene.  

Skolens egenvurdering 

Vi opplever at Pals hjelper oss i å skape god forutsigbarhet og klare 

forventninger for elever og voksne, men det er avhengig av systematisk og 

målrettet arbeid. Vårhalvåret 2018 hadde vi satsingsområder for PALS som var 

likt for hele skolen. Vi må tilbake dit, samtidig trenger vi et sterkt og synlig 

PALS-team som støtter og går foran i å fremme arbeidet med læringsmiljøet på 

alle nivåer.  
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Veien videre 
Vi vil etablere et nytt PALS-team våren 2019 som får i oppgave å lede og 
støtte arbeidet med læringsmiljøet. Vi vil jobbe aktivt med resultatene fra 

elevundersøkelsen og evaluere ved hjelp av undersøkelser i klassetrivsel.  
 

Tiltak 
1. PALS 
2. Tydelige forventninger 

3. PIT 
4. Forebyggende enhet 

5. Mobbeombudet 
 

 

Satsningsområde 3: Utvikling av profesjonsfellesskap 

Nordby skoles personale har som mål å utvikle seg i fellesskap internt og som en 

del av profesjonsfelleskapet i Ås. Vi begynte arbeidet med en satsing på 

faggrupper i norsk, matematikk og lesing i 2016-17, før vi fokuserte dette 

arbeidet mot bruk av læringsbrettet som hovedverktøy for elevene. Våren 2018 

brukte vi en stor del av utviklingstiden til praksisdeling for å forbedre oss digitalt 

og didaktisk, med ønske om å forbedre tilbudet til elevene. På Nordby skole har 

vi utarbeidet systemer for å dele undervisningsopplegg digitalt gjennom 

funksjoner på iPaden og gjennom appen Showbie. 

Som en del av den felles satsingen på å styrke profesjonsfellesskapet i 

kommunen har vi vært en del av lærende møter denne høsten der vi har jobbet 

med forberedelser til den nye lærerplanen. Gjennom forelesninger og 

gruppearbeid søker vi å bygge en felles forståelse og et godt grunnlag i 

forberedelser mot nye læreplaner. 

 

Skolens egenvurdering 
Vi ser at lærerne er engasjert i utviklingen av profesjonsarbeidet. De ønsker å 

dele erfaringer og kunnskap. De har delt mye god praksis gjennom vårhalvåret 

og gjennom høsten har de vist stor evne til kreativitet i forbindelse med nye og 

utfordrende rammer pga. brannen. I mangel på rom ble den gamle skolestua 

en stund brukt som klasserom, inntil vi fant ut at den egnet seg best som 

bibliotek bl.a. pga. rommenes lydforhold. Sjettetrinn har også gjort nye grep i å 

etablere seg som storklasse på senhøsten for å avhjelpe romsituasjonen, 

samtidig som de så det som en mulighet til å prøve ut nye arbeidsformer. 

 

Veien videre 

Våren 2019 vil vi fortsette arbeidet med utvikling av profesjonsfelleskapet 

internt og med resten av Ås-skolene. Etter en krevende høst med utfordrende 

rammer og mye rokkering må vi begynne å forberede flytting tilbake til de 

gamle klasserommene. Alt som er brent er nå revet, så vi ser frem til 

oppbygging og tilbakeføring av klassene når det er klart. 
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Elevenes utbytte av opplæringen 

Nasjonale prøver gir skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning 

og engelsk. Resultatene hjelper lærere og ledelse i arbeidet med å gi alle elever 

god undervisning. Resultatene til elevene blir regnet om til poeng på en fast 

skala, der 50 er snittet på 5. trinn. Elevene blir også plasserte på et 

mestringsnivå, der 1 er lavest og 3 er høyest. 

Nordby skole skårer godt på resultatene nasjonale prøver i år. Vi har gode 
resultater i både lesing, regning og engelsk. I lesing ligger vi rett under det 

kommunale nivået på 50,7 skalapoeng. I regning oppnådde vi 52,2 og i engelsk 
52,7 noe som ligger over det kommunale nivået i begge disse fagene. Det er 

også godt for skolen å se at vi har få elever på det laveste mestringsnivået og at 
de som ligger der skårer nært nivå 2. Dette er informasjon vi bruker videre i 

planlegging av undervisning i disse fagene.  

Nasjonale prøver for Nordby skole, 5. trinn 2018 - Skalapoeng 

Engelsk 52,7 

Lesing  50,7 

Regning 52,2 

 

Avgivertallene på nasjonale prøver 

Fra og med 2014 er grensene for hvert av nivåene faste for prøvene i engelsk og 

regning. Dette er mulig fordi resultatene hvert år blir sett på samme skala. 

Resultat fra nasjonale prøver i regning og engelsk kan fra 2015 derfor brukes 

som grunnlag for å måle utvikling over tid. Det innebærer at vi på sikt kan se om 

resultata blir bedre. Først etter noen år er det mulig å se eventuelle trender. Fra 

høsten 2017 er dette også mulig for leseprøvene.  

Når vi sammenligner resultatene fra årets nasjonale prøver på 8. trinn med de 

resultatene de hadde på 5. trinn ser  

 Skalapoeng 5. trinn 2015 Skalapoeng 8. trinn 2018 

Engelsk 49,5 51,2 

Lesing - 37,9(problem med 
gjennomføring) 

Regning 53 50,4 

 

 

Skolens egenvurdering 

Vi har de siste årene opparbeidet gode rutiner rundt forberedelser og 
gjennomføring av nasjonale prøver. Det er også igangsatt etterarbeid etter 

analyse av resultatene.  
Ledelsen og lærere har etter hvert fått til et godt samarbeid om fordeling av 
oppgaver, slik at vi i større grad kan ha fokus på tiltak som skal settes i verk 

på bakgrunn av resultatene. Opparbeidingen av disse rutinene har ført til at vi 
bruker kortere tid på den praktiske delen av gjennomføringen. Læringsbrett 

1:1 og fornyelse av PAS, datasystemet til Udir, har også hjulpet oss med 
gjennomføringen. 
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Nordby skoles resultater fra nasjonale prøver i år er gode. Vi har de siste 
årene, sett at elevene jevnt over, leverer bedre resultater. Vi er spesielt glad 
for at det er få elever som avgir resultater i lavest måloppnåelse og at disse 

elevene ligger nært nivå to. 
Rutiner og planer for hvordan gjennomføre nasjonale prøver er nå godt 

innarbeidet systemisk. 
 
Veien videre 

Nordby skole har analysert årets resultater på 5. trinn og satt i gang tiltak i 
forhold til disse. Det er iverksatt lesekurs for elevene ved 5. trinn etter behov. 

Siden resultatene i lesing er der vi har størst utviklingspotensialet frem til 
elevene begynner på ungdomsskolen, blir dette viktig å arbeide videre med i 
utviklingstid og på trinnet. 

 

 

NORDBY SKOLE SFO 
SFO skal være et trygt og godt sted å være, der barna opplever råderett over 

egen fritid, og kan ta selvstendige valg, og hverdagen i SFO preges av omsorg, 

trygghet og trivsel. 

SFO er en viktig arena for utvikling av barns sosiale kompetanse, og oppleve 

mestring, og få tid til å leke, og etablere vennskap. 

I november 2018 gjennomførte vi en trivselsundersøkelse blant barna i SFO. 

Undersøkelsen er utarbeidet av SFO – lederne i Ås kommune, og skal 

gjennomføres hver høst. 

De tiltak vi satte i gang med etter undersøkelsen i 2017 var å lære barna god 

bordskikk, og at måltidet i SFO skal være en hyggelig del av SFO- hverdagen, og 

at flere barn skal spise på SFO. 

De tiltakene vi gjorde var at barna skal gå rolig inn i kantina, selv om de ikke 

skal spise skal de sitte i kantina sammen med de andre, og at de kan snakke 

med de barna som sitter ved samme bord, og å si ja takk og nei takk, og å takke 

for maten. 

Dette jobbet vi mye med, og det ble en bedre matsituasjon utover våren 2018. 

Planen var at vi skulle fortsette med dette etter skolestart 2018, men p.g.a. av 

brannen på skolen, var det ikke mulig å gjennomføre tiltakene, da vi spiste på 

forskjellige tider og i ulike klasserom. 
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SFO fikk flytte tilbake til deler av sin base til høstferien, da startet vi opp igjen 

med tiltakene vi hadde startet på våren 2018, vi la også om menyen på SFO til 

ett sunnere og mer variert kosthold.  

Ut fra trivselsundersøkelsen i november 2018, svarer 

flere barn at de spiser på SFO hver dag, og at de liker 

maten i SFO. 

Når det gjelder trivsel svarer 98% av barna at de trives 

godt på SFO, og at de har venner å leke med. 2% 

svarer at de trives, men at de av og til kan kjede seg 

litt. 

Barna i SFO svarer at de har god relasjon til alle voksne i SFO, og at de får vite 

hva som skal skje i SFO. 

Når det gjelder det fysiske miljøet inne, er det ca. 10 % av barna som svarer at 

de ønsker bedre plass inne på SFO, dette vil bli bedre når skolen er ferdig 

gjenoppbygget etter brannen. 

Dette har vært en spesiell høst både for barn, foresatte og de ansatte, men alle 

har stått på og sammen har vi klart å skape ett trygt og godt miljø for barna. 

 

Del 2 Utviklingsmelding 2019 

Oppsummering  

Nordby skole tok store steg i utviklingsarbeidet våren 2018, en fortsettelse av et 

arbeid påbegynt i 2016-17. Høsten 2018 ble arbeidet på skolen i stor grad 

påvirket av brannen. Det ble mange praktiske utfordringer som måtte løses da 

åtte klasser mistet sine klasserom. Situasjonen har imidlertid også ført til at vi 

har vært nødt til å finne kreative løsninger, slik som at 6. trinn nå fungerer som 

storklasse i mediateket og at den gamle skolestua har blitt skolens bibliotek. 

Satsingsområdene for 2019 vil i stor grad være en fortsettelse av områdene for 

2018 og i samsvar med Ås-skolens satsingsområde. 

Satsningsområder 2019: 

 Dybdelæring – forberedelse til nye læreplaner gjennom profesjonsfelleskap 

 Synlig læring 

 Lesing – Fokus på lesing i arbeidet mot å bli Dysleksivennlig skole 

 Elevenes læringsmiljø - Pals D 
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Skoles visjon
”Trygge og sikre elever med blikket rettet mot fremtiden!”

Visjonen beskriver hvordan vi ønsker at alle elevene skal ha det
på Nordby skole. Visjonen er personalets ledestjerne, og
skoleutviklingsarbeidet tar utgangspunkt i visjonen. Sammen
jobber vi mot å nå målene og prinsippene går ut på at alle
voksne og elever tar ansvar, viser omsorg og respekt for
hverandre.

Våre kjerneverdier er ansvar, omsorg, respekt, læring og kommunikasjon. Nordby
skole er en VI-skole, der alle elever er våre felles elever!

På Nordby skole får elevene positive, atferds-spesifikke tilbakemeldinger. De blir tatt
på alvor og utfordret i tenkningen sin.

På Nordby skole møter vi elever og foresatte på en positiv måte og tar ansvar for å
etablere et godt samarbeid med hjemmet.

De som er ansvarlig for et trinn eller en gruppe samarbeider tett, og personalet
utnytter hverandres kompetanse til det beste for elevene. Personalet underviser i fag
og på trinn der de har særlig kompetanse. Alle ansatte får nødvendig faglig
oppdatering og kompetanseheving, og derigjennom får de inspirasjon til å være
engasjerte yrkesutøvere.
På Nordby skole blir du møtt av et dyktig, vennlig, tydelig og hyggelig personale med
masse humor!

Dybdelæring – forberedelse til nye læreplaner gjennom
profesjonsfelleskap

Mål:
- Elevene på Nordby skole utvikler gradvis sin forståelse av begreper og

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

- Elevene bruker læringsbrett som et godt læringsverktøy.

Begrunnelse: Barn og unge skal ha kompetanse som styrker dem i møte med
fremtidens utfordringer.

Tiltak:
- Kompetanseheving av lærere og ledere med fokus på å utvikle ferdigheter

i varierte læringsstrategier
- Arbeid i profesjonsfellesskap på alle nivåer

Evaluering:
- Elevsamtaler/fagsamtaler og elevundersøkelsen
- Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering
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Synlig læring 

 

Mål: Elevene på Nordby skole møter en undervisning som har god struktur med 

tydelige mål og kriterier. 

Begrunnelse: Elevene på Nordby skole er kjent med hvilke forventninger som 

stilles til dem. Temaet henger også nøye sammen med klasseledelse som er 

fundamentalt viktig i pedagogens arbeid i klasserommet. 

Tiltak:  

- Det arbeides med å utarbeide struktur, mål og kriterier i 

profesjonsfelleskapet. 

- «Den gode økta» 

- Vi bruker digitale verktøy for deling av praksiserfaringer. 

 

Evaluering:  

- Evaluering årlig i forbindelse med tilstandsrapport. 

- Skolevandring 

 

Elevenes læringsmiljø – Pals 

Mål: Alle elever og ansatte på Nordby skole 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: Nordby skole skal være en inkluderende skole. Barn og unge skal 

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

fysisk og psykisk helse. 

 

Tiltak:  

- Utviklingsmøter og workshops på skole- og ledernivå med fokus på 

utvikling av felles mentale modeller og verdier  

- Deling av praksiserfaringer på alle nivåer 

 

Evaluering:  

- Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

- Ulike trivselsundersøkelser  

 

Lesing - Fokus på lesning i arbeidet mot å bli Dysleksivennlig 

skole 

På Nordby skole har vi som mål at elevene skal bli gode og funksjonelle lesere. 

Elevene har læringsbrett 1:1 og får i hovedsak sin leseopplæring ved hjelp av 

digitale læremidler. Lærerne på skolen har fått opplæring i bruk av 
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læringsbrettet ved hjelp av firmaet «Rikt», IKT-veilederne i kommunen og som 

kollegaveiledning. Lesing er en grunnleggende ferdighet og nødvendig for å 

mestre utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Mål:  

Elevene skal være gode og funksjonelle lesere. De får sin leseopplæring på 

læringsbrett. 

Lærerne på Nordby skole har god digital kompetanse og kjenner godt til 

læringsbrettets funksjoner som er til hjelp for elevene i lesing og skriving og 

ønsker å utvikle seg videre.  

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

utdanning, arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. 

Tiltak:  

- Nordby skole jobber mot å bli godkjent som dysleksivennlige skoler innen 

2021 

- Lesing arbeides med i profesjonsfellesskap knyttet til læringsbrett. 

 

Evaluering:  

-  Løpende kartlegging med oppfølging av elevenes leseferdigheter 

-  Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

Utvikling av profesjonsfellesskap 

Mål: Nordby skoles personale jobber sammen i et profesjonsfellesskap med 

spesielt vekt på bruk av læringsbrett. 

Begrunnelse: Våre satsingsområder og vårt digitale verktøy endrer måten vi 

planlegger og gjennomfører undervisning. Vi ønsker å hjelpe og støtte hverandre 

og dele kunnskap og kompetanse. Vi mener det vil komme elevene til gode 

gjennom god praksis. 

Tiltak: Vi bruker utviklingstiden på Nordby skole til deling av praksis og 

undervisningsopplegg. Vi har utarbeidet systemer for deling digitalt. 

Evaluering: Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering. 
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