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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Skolens satsningsområder for 2018: 

 Gode overganger 

 Bærekraftig utvikling 

 Lesing 

 Dybdelæring 

 IKT 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene 

Satsingsområde 1: Gode overganger 

 

 Vi har ikke jobbet spesielt med dette området i år, men har fulgt den 

kommunale planen for gode overganger. 

 Samarbeidet med barneskolene og videregående skoler/ 

Veiledningssenteret i Follo fungerer godt. 

Vi ser at det er særlig viktig med gode rutiner for overganger for elever 

med spesielle behov for oppfølging/tilrettelegging. 

Veien videre er beskrevet i utviklingsmeldingen. 
 

Satsingsområde 2: Bærekraftig utvikling 

 Vi hadde som mål å se på det vi allerede gjør på skolen som er knyttet til 

bærekraftig utvikling, og å se på hvordan vi kunne knytte oss til NMBU/ 

Vitenparken eller andre eksterne aktører. 

 Vi har jobbet med ny overordnet del der ett av tre tverrfaglige tema er 

bærekraftig utvikling. Hvert trinn har dette som tema, og har arbeidet med 

å samle temaet i alle fag. I tillegg er det tema for valgfagene design og 

redesign, og teknologi i praksis. Valgfaget teknologi i praksis besøker 

Vitenparken hvert år. 
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Bærekraftcamp er et samarbeidsprosjekt mellom Vitenparken og Ungt 

Entreprenørskap Akershus. Bærekraftcampen på Nordbytun ble avholdt 13, og 

14, desember. Finalen var på Vitenparken 18.desember. Laget fra Nordbytun 

kom på femte plass. Bærekraftcamp bygger på metoden Innovasjonscamp og er 

utviklet for elever i ungdomsskolen med fokus på kreativitet og nyskaping. 

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal 

presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en 

bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene kunne velge 

mellom oppdrag knyttet til lokal ferie, og å løse problemer med tørke i 

jordbruket. 

 Det er vanskelig å anslå en effekt av dette arbeidet etter bare et skoleår, men 
elevene som har vært med på Bærekraftcamp har fått god innføring i det 
komplekse temaet. Og gruppen som gikk til finalen hadde stort utbytte av å 

presentere eget forslag, og høre de andre finalistene presentere sine 
løsningen. 

 
 

 

 

Bærekraftig utvikling er et tema vi skal jobbe videre med både på kommunale 

samlinger og i utviklingsarbeidet på skolen. 

Videre samarbeid med Vitenparken er beskrevet i utviklingsmeldingen. 
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Satsingsområde 3: Lesing 

 Vårt mål for 2018 var å jobbe med de fem første kriteriene for dysleksi-

vennlig skole. 

 

 
 

 Vi hadde en plandag 22.6.2018 sammen med Ås ungdomsskole med 

besøk fra Åsne Midtbø Aas fra Dysleksi Norge. Så tok vi opp tråden etter 

sommerferien, og fra skolestart til høstferien var dette tema på 

utviklingsarbeidet vårt i fellestid. Lærerne har fått en økt bevissthet rundt 

tilrettelegging for dyslektikere, og vi har for eksempel fått et system for å 

avholde muntlige prøver for elever som trenger det. Vi har ikke holdt oss 

strengt til de fem første kriteriene, men har sett på alle ti. Det siste vi 

gjorde før høstferien var en liten kartlegging av hvor vi mener vi står på 

alle de ti kriteriene, og dette danner grunnlag for videre utviklingsarbeid 

rundt dysleksi etter nyttår. 

 Helt konkret har dette arbeidet ført til at lærere har fått tilgang til SMART-
bøker. Dette kan de bruke til å vise i klasserommet for alle elever, 

samtidig som dette er den utgaven av bøker dyslektikerne bruker i de fag 
de utgis i. En annen effekt er at lærere melder behov for ekstra-ressurs i 

klassen i prøvesituasjoner, slik at dyslektikere kan få svare muntlig på 
prøver. I tillegg er alle lærerne mer oppmerksomme på dyslektikerne etter 

at vi har hatt fokus på dette. 
 Videre arbeid med tema dysleksivennlig skole beskrives i 

utviklingsmeldingen 

 
 

 
 

 

Nasjonale prøver lesing 8. og 9. trinn: 

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Lesing 8. trinn 49 51 49 * 

Lesing 9. trinn 55 53 55 53 
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Satsingsområde 4: IKT 

 Bruk av IKT er nært knyttet til utviklingsarbeidet i lesing i forhold til bruk 

av hjelpeprogrammer og lydbøker/smartbøker. I tillegg handler det om 

opplæring, å ta i bruk ny teknologi, og lesing og skriving i fagene.  

 Denne høsten har overgangen til Windows 10 skapt mange problemer. Det 

går mye tid med til å hjelpe elever med å finne dokumenter som er 

forsvunnet, kople til nettverket, lage nytt passord og diverse andre 

problemer. Noen ting kan vi ordne på skolen, men vi må ofte kjøre 

maskinene til Ås, til IT-avdelingen, og så må vi hente dem når de er 

ferdige. Dette er veldig lite hensiktsmessig. Vi har fått et tankepunkt på 

skolen nå, så vi kan ordne mer selv enn vi kunne før. 

 IKT handler også om nettvett og det å forebygge digital mobbing. Dette er 

tema alle trinn må ha fokus på i løpet av skoleåret. Vi bruker ressursene 

på IKT-plan.no. Vi ser at dette er et tema elevene er opptatt av, og 

elevrådet har satt av penger fra barn- og unges kommunestyre til å hente 

inn en foredragsholder for hele skolen om dette tema. 

 Vi har brukt litt tid sammen med Ås ungdoms skole, OK-sjef og stab på å 

se om det kan være aktuelt å bytte fra pc til iPad på ungdomsskolene. Vi 

henter inn erfaringer fra andre på dette, og våren 2019 skal vi ha et 

pilotprosjekt i en klasse med bruk av iPad over en periode på noen uker. 

Dette står det mer om i utviklingsmeldingen. 

Satsingsområde 5: Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

 Vårt mål var å jobbe med prinsippene for utvikling av profesjonsfellesskap, 

og elevenes psykososiale miljø knyttet til arbeidet med PALS som verktøy. 

 Vi har jobbet med profesjonsfellesskap på tvers av skolene i Ås i høst. 

Lærerne har gitt gode tilbakemeldinger på dette arbeidet, og ser dette 

som en viktig arena for utvikling og deling av god praksis.  

 Vi bruker prinsippene for utvikling av profesjonsfellesskap i 

utviklingsarbeidet på skolen. Vi har i fellesskap sett på Knut Roald sine 

prinsipp for lærende møter, og bruker stadig flere element fra dette i 

møtene våre. Det viser seg for eksempel i arbeidet med resultatene av 

nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Vi lar alle gjøre en analyse av 

resultatene individuelt før de jobber sammen i grupper, og etter hvert 

kommer vi fram til felles konklusjoner/tiltak på trinn eller fag. I tillegg har 

vi en til to perioder i året der lærerne jobber i grupper med planlegging, 

observasjon og evaluering av undervisning. 

 Vi jobber med PALS for å sikre et godt læringsmiljø. Det gir oss rammer 

for felles regler. Vi bruker også PALS-reglen til å sette fokus på ulike tema 

gjennom året, for eksempel det å gå ut i friminuttene selv om det er kaldt, 

det å snakke vennlig til hverandre osv 

 Dette satsingsområdet videreføres neste år. 

Satsingsområde 6: Elevenes psykososiale miljø 

 Vi jobber med elevenes psykososiale miljø på ulike måter gjennom året. 

Rammen for arbeidet er PALS-reglene og utviklingsarbeidet på skolen. 
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 Vi skårer lavt på spørsmålene som går på praktiske arbeidsmåter, 

tilbakemeldinger, vurdering av skolearbeidet og medvirkning på hvordan 

man skal arbeide med fagene. Vi er heller ikke fornøyd med 

tilbakemeldingene på manglende arbeidsro. 

 Snitt 

Lærerne legger til rette for at jeg kan bruke praktiske arbeidsmåter 

(f.eks. å lage modeller, bruke måleinstrumenter, rollespill, spill og 

lignende) 

2,8 

Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt 

skal vurderes? 
2,5 

Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt? 2,5 

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 2,5 

Det er god arbeidsro i timene. 3,8 

 

 Vi er fornøyde med at elevene melder om lite mobbing. Dette vil vi fortsatt 
ha stort fokus på da dette er ferskvare, det må jobbes med hele tiden. 

 

 

Mobbing Snitt 

Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? 4,9 

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene? 4,9 

Har du selv vært med på å mobbe en eller flere elever på skolen de siste    

månedene? 
4,9 

Har du mobbet andre digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene? 5 

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? 4,9 

 
 

Veien videre 
 Når det gjelder punktene som har med vurdering, arbeidsmetoder i fagene 

og arbeidsro å gjøre, så er dette tema vi tar med oss videre i 
utviklingsarbeidet, både knyttet til fagfornyelsen og forsøk med karakterfri 
vurdering. Vi fortsetter også arbeidet med å sikre et godt læringsmiljø og 

psykososialt miljø i utviklingsarbeidet knyttet til PALS. 
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Elevens utbytte av opplæringen  

Det utbyttet av opplæringen som kan måles med nasjonale prøver viser at 

elevene på 9.trinn skårer på nivå med Akershus, eller nær. Leseprøven på 8.trinn 

gikk ikke å gjennomføre i år. Elevene måtte logge inn mange ganger, men ble 

kastet ut igjen. De forsøkte igjen en annen dag, i mindre grupper, men det gikk 

heller ikke. Til slutt ble vi nødt til å avbryte prøven. Elevene følger ellers 

kommunens kartleggingsplan. Resultatene på 8.trinn er unntatt offentlighet. 

Nasjonale prøver engelsk og regning:  

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Engelsk 8. trinn 48 50 49 * 

Regning 8. trinn 49 50 50 * 

Regning 9. trinn 53 52 54 55 

 

De nasjonale prøvene avholdes bare noen uker etter at elevene har startet på 
ungdomsskolen. Vårt bidrag på resultatene er derfor knyttet til å sikre at elevene 

kjenner prøveformen, og ellers å legge til rette for en god avvikling av prøvene. 
Vi har sett det som en fordel at hele trinnet tar prøvene samtidig, men det 
forutsetter selvsagt at utstyret tåler belastningen av å ha så mange på samtidig. 

 

Når vi måler utviklingen fra 8.-9. trinn ser vi at vi klarer å løfte elevene opp til, 

eller nærmere snittet i Akershus. 
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Regning: 

År Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

2017 8 18 43 22 9 

2018 2 12 31 36 19 

     

Akershus            Gjennomsnitt 2017: 52        Gjennomsnitt 2018: 55 

Nordbytun          Gjennomsnitt 2017: 50        Gjennomsnitt 2018: 55 

 

Lesing: 

År Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 

2017 8 13 54 18 7 

2018 3 12 41 32 12 

 

Akershus           Gjennomsnitt 2017: 52       Gjennomsnitt 2018: 55 

Nordbytun         Gjennomsnitt 2017: 49       Gjennomsnitt 2018: 53 

 

Ledelsen og lærerne analyserer resultatene fra nasjonale prøver, og ønsker å 

videreføre arbeidet med oppfølging av resultatene. Det er det viktig å se etter 

årsakssammenhengene mellom det pedagogiske arbeidet og resultatene som 

oppnås på 9.trinn.   

Utvikling grunnskolepoeng 10. trinn:  

Indikator og nøkkeltall 
2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 40,5 40,8 39,9 42,5 40,5 

  

Vi ser at grunnskolepoengene i fjor hadde en tilbakegang fra året før, og ligger 

på nivå med de senere års resultater. Vi har som mål å komme opp på fjorårets 

nivå igjen. Det er viktig for elevene som skal søke plass på videregående skole. 
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Veien videre  

Som en videreføring av arbeidet med vurdering for læring, og som et ledd i 

arbeidet med å redusere psykisk stress og belastning vil vi fra høsten 2019 ha et 

forsøk med karakterfri vurdering. Dette vil i første omgang være et forsøk på 

8.trinn knyttet til fagene norsk og naturfag.  

Vi har hørt på andres erfaring knyttet til tema. For eksempel hadde Nordbytun 

og Ås ungdomsskole en felles ettermiddagsøkt med Simen Spurkland som er en 

lærer fra Bærum som praktiserer dette, og brukes mye som foredragsholder om 

tema. I tillegg har rektor ved Nordbytun og Ås vært på studietur til Odder 

Gymnasium der de har erfaring med dette over flere år nå. Vi får i mars 2019 

besøk fra Odder Gymnasium på felles plandag for ungdomsskolene der dette blir 

tema. 

Del 2 Utviklingsmelding 2019 

Oversikt 

Vi vil jobbe med de kommunale satsingsområdene neste skoleår, oppfølging av 

resultater og fornyelsen av Kunnskapsløftet. 

Skolens visjon 

Nordbytun, en arena for kunnskap og utvikling 

Om satsningsområdene  

Gode overganger 

Nytt mål for arbeidet i 2019 er å få på plass et årlig møte mellom lærerne på 

7.trinn og 8.trinn. Dette er ønsket av begge skoleslag, og vi tror et tettere 

samarbeid mellom lærerne kan være med på å lage enda bedre overganger. Et 

annet mål er å få på plass et samarbeid med Ås vgs som går ut på at to elever 

på VG 2 som har gått på Nordbytun skal komme inn i klassene på 10.trinn og 

fortelle om overgangen til videregående skole, hva de var godt forberedt på, hva 

de skulle ønske de hadde jobbet mer med osv. I tillegg skal de være med på et 

møte med lærerne med samme tema. 

Tiltakene vil bli evaluert med barneskolen i det årlige møtet om overganger, og 

med Ås vgs i forbindelse med Kvalitetsforum i Follo der vi møtes jevnlig. 

Bærekraftig utvikling, dybdelæring og utvikling av 

profesjonsfellesskapet 

Disse tre målene er en del av fornyelsen av kunnskapsløftet. Målet er å være 

godt rustet til å ta i bruk de nye læreplanene som skal være ferdige til høsten 

2019, og skal tas i bruk fra høsten 2020. 
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Vi har et samarbeid med Vitenparken om Bærekraftig utvikling. Dette er 

en videreutvikling av pilotprosjektet de hadde med Ås uskole i 2017-2018. Hvert 

trinn vil ha en dag i Vitenparken med aktiviteter knyttet til tema. Vi vil evaluere 

elevens deltakelse og engasjement gjennom tilbakemeldinger fra lærerne og 

Vitensenteret i etterkant av gjennomføringen. 

Når det gjelder dybdelæring er Nordbytun med på en workshop som er et 

samarbeid mellom Universitetet i Oslo og utviklingsveilederne i Akershus. Det 

har vært en samling i høst, og så er det en samling på våren. Det er et arbeid på 

skolen mellom samlingene. En ting vi skal gjøre på skolen er å bli enige om hva 

vi legger i begrepet, og se på hvordan vi best kan legge opp undervisningen slik 

at det kan føre til dybdelæring for elevene. Det er ikke lett å evaluere 

dybdelæring, men vi kan evaluere vårt arbeid med tema. 

Vi er også med på en lignende workshop om kritisk tenkning. 

Vi vil fortsette utviklingsarbeidet med lesing. I tråd med Ås kommunes 

pedagogiske utviklingsplan for 2018-2021 skal Nordbytun jobbe mot sertifisering 

som dysleksivennlig skole 

Målet for arbeidet med utvikling av profesjonsfellesskapet er å skape en 

kultur for deling og utvikling av praksis. Vi vil fortsette arbeidet i kollegiet med å 

planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning. I tillegg skal vi bruke enda 

flere elementer fra lærende møte i fellestiden. Dette tror vi vil skape et sterkere 

eierforhold til utviklingstiden, og på sikt føre til en vi-kultur på skolen. Vi skal 

også møte forberedt på de lærende nettverkene i kommunen, det ser vi at 

lærerne opplever som en viktig arena. Det har også ført til mer samarbeid 

mellom ungdomsskolene i kommunen utenom nettverksmøtene. Dette arbeidet 

evalueres fortløpende i plangruppa på skolen og i rektormøtene. Vi bruker også 

profesjonsfellesskapet i analyser av resultatene på Nasjonale prøver og 

Elevundersøkelsen, og til i fellesskap å bli enige om tiltak. 

Lesing 

Vi vil bruke kartleggingen av arbeidet med de ti kriteriene for dysleksivennlig 

skole til å sette mål for det videre arbeidet. Vi vil fortsette utviklingsarbeidet med 

lesing. I tråd med Ås kommunes pedagogiske utviklingsplan for 2018-2021 skal 

Nordbytun jobbe mot sertifisering som dysleksivennlig skole 

 

Elevenes læringsmiljø 

Vi har satt av tid til å jobbe med læringsmiljøet knytte til PALS. Målet for 2019 

er å få med elevene, gjennom elevrådet, til å lage synlige PALS- inspirerte sitater 

eller illustrasjoner i foajeen. Vi vil la elevrådet være med på å bestemme 

hvordan dette skal gjøres, men vi ser for oss en konkurranse med vinnere fra 

hvert trinn. Vi tror at det er viktig å øke elevenes bevissthet om PALS, og tror at 

dette vil vise seg i økt trivsel på Elevundersøkelsen. Dette er også et tiltak som 
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kan styrke elevenes medvirkning og demokratiforståelse. Vi vil fortsatt ha fokus 

på arbeid med elevenes psykososiale miljø og læringsmiljø. 
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