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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Skolens satsningsområder for 2018: 

 Gode overganger 

 Bærekraftig utvikling 

 Lesing  

 Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

 Dybdelæring 

 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene 

Satsingsområde 1: Gode overganger 

Rustad skole følger den kommunale planen for gode overganger mellom 

barnehage og skole, og skole og ungdomsskole.  

Samarbeidet mellom barnehagene som har barn som skal starte på Rustad skole 

fungerer godt. Det samme gjør samarbeidet med Ås ungdomsskole.  

Tilbakemeldinger fra elever og foresatte viser at overgangene fungerer godt, 

men for noen oppleves samarbeidet med kommende skoleslag som å komme 

noe sent. Det er behov for å avklare om Rustad skole kan registreres som 

ungdomsskole for elever på Rustad skole avd Rustadtunet da vi har elever som 

fullfører sitt 10-årige grunnskoleløp her. Dette avklares med 

kommuneadministrasjonen. Rutinene for overganger er en del av skolens rutiner 

som opprettholdes og videreføres.  

Satsingsområde 2: Bærekraftig utvikling 

Målet for Ås kommunes barnehager og skoler er at alle barn og unge har 

kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidens utfordringer.  

I samsvar utviklingsmeldingen for 2018 har ikke dette vært et prioritert 

satsingsområde for Rustad skole inneværende år. 

Bærekraftig utvikling vil være et satsingsområde for Rustad skole i 2019.  

Satsingsområde 3: Lesing 

Rustad skole er en dysleksivennlig skole og har jobbet systematisk med 

leseopplæringen over tid. Vårt mål er at alle elever skal være gode og 

funksjonelle lesere og beherske å lese ulike type tekster.  
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Lesing er vesentlig for samhandling og deltagelse i samfunnet. Det er derfor 

viktig for Rustad skole at alle lærere opplever seg som leselærere. I 2018 har vi 

hatt intern kursing av personalet, både i form av kurs, veiledning og aktiv 

deltagelse. Skoledagen til elevene er organisert med en lesetreningshalvtime 

hver dag for alle elever. Parallelt med denne gjennomføres kurs i lesetrening, 

engelsk, matematikk og touch for elever med lese- og skrivevansker. 

Leseveileder og spesialpedagog gjennomfører intensive lesekurs på trinn og på 

tvers av trinn. De veileder pedagoger og assistenter.  

2016 er startpunktet for måling av utvikling over tid i nasjonale prøver for lesing. 

Resultater kan dermed sammenlignes fra 2017. 

 

Som et resultat av et generasjonsskifte og at ansatte har byttet arbeidsplass, har 

vi de siste årene mistet flere lærere med god kompetanse innen lese- og 

skriveopplæring. Vi ser at kompetansen har vært for personavhengig og vi må 

derfor sørge for å sikre dette på en bedre måte. Skoleåret 2017-2018 måtte vi 

omprioritere ressursen avsatt til leseveileder, inn som kontaktlærer.  

For å sikre best mulig kvalitet på den første lese- og skriveopplæringen har vi 

høsten 2018 valgt å opprettholde rollen som leseveileder. Vi har prioritert å 

bruke denne ressursen på kursing av elever, da dette forskningsmessig gir størst 

effekt på læring. Kursene kjøres i bolker á åtte uker i regi av leseveileder, 

spesialpedagogisk koordinator og spesialpedagoger. Alle deltagere på lesekurs 

får en før- og ettertester og samtlige elever har vist effekt av tiltaket. De som 

ikke oppnår forventet effekt av tiltaket blir ytterligere kartlagt og fulgt opp av 

ressursteam.  

Vi har satset på systemtiltak som en viktig del av tidlig innsats. I 

løpet av den første uken elevene våre starter på første trinn, 

kartlegges fonologiske bevissthet og ordforråd. I dette arbeidet 

brukes spes.ped koordinator og leseveileder. På bakgrunn av 
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resultatene, tilpasses leseopplæringen. Det settes i tillegg opp 

grupper der elever som har et svakt utviklet ordforråd får daglig 

systematisk begrepsopplæring. Det er lærere på trinnet som 

gjennomfører den tilpassede leseopplæringen og 

begrepsundervisningen, under veiledning av leseveileder og spes.ped 

koordinator. Etter tolv uker, gjennomføres en retest. Retesten viser 

om vi har truffet med tiltaket, eller om vi må gjøre noen justeringer. 

Elever som ikke har ønsket effekt av tiltaket, tilbys intensiv 

oppfølging av leseveileder samarbeid med hjemmet. 

 

 

Det vil være viktig for oss å opprettholde størst mulig grad av stabilitet i 

personalet på trinn og team da vi vet dette vil gi god effekt både faglig og for det 

psykososiale miljøet til ansatte og elever. At personalet bygger gode relasjoner 

til elevene er regnet som et av de mest effektfulle tiltakene for elevenes trivsel 

og læringsutbytte (Hattie). De systemtiltakene som viser effekt videreføres. 

Samtidig vil rekruttering og innføring av læringsbrett for alle elevene være 

vesentlig for oss i 2019.  

 

Rustad skole tilbyr styrket opplæring i lesing, engelsk, matematikk 

og touch for elever som trenger dette. Vi har kalt dette kurset 

«touch». Både forskning og erfaring har vist at elever som strever 

med lesing, også får utfordringer når det gjelder engelsk. Vi legger 

derfor inn daglig engelsktrening for alle elever som har eller er i 

faresonen for å utvikle lese- og skrivevansker. I tillegg er det 

enkeltelever der lærer melder om matematikkvansker, som får plass 

på kurset. Touchkurset gjennomføres daglig, og vi har mellom 50 og 

60 elever som har takket ja til tilbudet. 

 

 

Satsingsområde 4: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt 

læringsmiljø 

Vinteren og våren 2018 hadde Rustad skole et omfattende samarbeid med 

Paul Viktor Wiker (PVW). Alle ansatte på skolen fikk kurs og 

kompetanseheving i systemarbeid rundt hvordan sikre et trygt og godt 

læringsmiljø for alle elever. Kursingen av ansatte sammen med 

foreldremøtene med PVW, førte til at skole, elever og foreldre hadde 

avklarte forventninger til hvordan skolen jobbet med læringsmiljøet og hva 

som var foreldrenes bidrag inn i dette. For flere trinn utgjorde dette fokuset 
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en positiv endring i læringsmiljøet. Samarbeidet med PVW ble avsluttet til 

sommeren. 

 

Høsten 2018 fikk Rustad skole et større samarbeid med kommunens 

pedagogiske innsatsteam, PiT. Dette samarbeidet omfattet flere trinn med 

hovedfokus på å få et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene. 

 

I elevundersøkelsen ser vi at vi har for mange elver hvor trivsel og 

motivasjon ikke er god nok. Vi har også elever som opplever 

krenkelser.     

 

Vi ser at skolen har behov for å utvikle elevenes læringsmiljø videre 

med utarbeidelse av systemer, strukturer og tydelige forventninger 

for å bygge et tydelig og felles VI. Dette vil trygge de ansatte i sin 

rolle som klasseledere og elevene i deres skolehverdag og utvikling.  

Satsingsområde 5: Dybdelæring 

Rustad skole har på utviklingstid hatt fokus på læreplanfornyelsen og hvilke 

muligheter det gir til å endre undervisningen for elevene. Vi ser at vi har god 

nytte av kompetansen til de lærerne som kommer rett fra lærerutdanningen, da 

disse har god kompetanse innenfor området. Å knytte fag sammen, se 

sammenhenger, få elevene til å undre seg og tørre å bruke tid på et tema over 

tid gir motivasjon og læringsglede for elevene våre.  

Resultatene på nasjonale prøver i engelsk og regning i 2014 var startpunktet for 

måling av utvikling over tid. Fra og med 2015 kan resultatene sammenlignes 

mellom år. Resultatene på nasjonale prøver viser en nedadgående tendens i 

engelsk og regning.   

 

Vi ønsker å heve det faglige trykket i basisfagene på alle trinn ved å utnytte 

kompetansen vår i personalet og hos elevene ved å legge til rette for 

dybdelæring i flere fag og på flere læringsarenaer. Vi ser at ny skole vi gi oss mer 
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fleksibilitet i opplæringen og bedre forutsetninger for å lykkes i dette arbeidet og 

ser frem til ny skole i august 2019. 

Rustad skole viser en nedgang på nasjonale prøver i lesing, regning og 

engelsk over tid. Vi ser et klart behov for å øke det faglige trykket innenfor 

alle tre områder. Vi har i de siste årene hatt utfordringer med å rekruttere 

kompetent personell og vi har hatt en stor utskiftning av personalet vårt 

over en 5-års periode. Dette har ført til manglende kontinuitet i 

læringsarbeidet for elevene og vi tror at dette gjenspeiler seg i resultatene. 

I skoleår hvor vi har hatt gode resultater, har vi initiert opplæring av 

personalet og kursing av lærere og elever i tilpasset opplæring i alle fag. 

Dette ga gode resultater, sammen med tett oppfølging fra ledelsen inn mot 

lærerkollegiet for å igangsette tiltak tidlig. Dette er noe vi kommer til å 

prioritere i 2019. Innføring av læringsbrett for alle elever forventer vi vil 

øke motivasjonen for læring og gi økte muligheter for mer faglige 

utfordringer og bedre tilpasset opplæring for hver elev. Kursing av 

personalet vil bli sentralt i dette arbeidet. 

 

Lærere med godkjent undervisningskompetanse for fag/trinn de underviser 

på, hentet fra GSI 

I utviklingsmeldingen for 2018, var et av satsningsområdene våre dybdelæring 

gjennom samarbeid med Vitenparken. Dette samarbeidet omhandler nå 

bærekraft og skolehage. Det er et ønske i personalet vårt å bygge videre på dette 

samarbeidet og finne nye samarbeidsarenaer for å kunne få økt utbytte av den 

ressursen NMBU og Vitenparken er i Ås. 

Vi ser av våre resultater at vi har mye å hente på å øke de faglige utfordringene 
for elevene våre. Dette gjelder særlig i basisfagene, men også i fag det er 

naturlig å tenke tverrfaglig og arbeid gjennom dybdelæring. Boblekartet 
nedenfor viser tendenser på at elevene våre opplever å få god støtte av lærerne i 
læringsarbeidet, men ikke nok faglige utfordringer. 
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SFO 
Rustad SFO hadde pr. desember 2018 163 elever og 11 ansatte, Vi er organisert 

med en egen base for elever på 1.trinn og aktivitetsbaserte baser for 2. - 4. 

trinn. 1.trinnsbasen er preget av lek og sosiale aktiviteter som gjør barna kjent 

med SFO og hverandre. På formingsbasen tilbys aktiviteter som bidrar til å 

utvikle barnas kreativitet og finmotoriske utvikling. 

Med jevne mellomrom har vi også forskjellige prosjekter på Rustad SFO som går 

over en kortere periode der barna får større mulighet til utforskning og 

medvirkning. For å ivareta barnas behov for fysisk aktivitet er vi mye ute, og vi 

har tilgang til gymsal. 

Rustad SFO har en faglært kokk som sørger for at måltidene i SFO er 

velsmakende og næringsriktige. Menyen er variert og inneholder ukentlig kjøtt, 

fisk, suppe, grønnsaker, og hjemmebakst. SFO-kjøkkenet spiller en viktig rolle 

som sosial arena der barna får delta i praktiske gjøremål, og der trivselen er høy. 

Rustad SFO har høsten 2018 tatt i bruk elevsamtaler som metode for å kartlegge 

det sosiale miljøet og barnas trivsel og ønsker knyttet til SFO-hverdagen. I en 

stor barnegruppe er dette et uvurderlig verktøy som hjelper oss å “se” hvert 

enkelt barns behov systematisk og regelmessig. 

Resultatene av trivselsundersøkelsen for Rustad SFO, som ble gjennomført 

høsten 2018, viser en høy grad av trivsel blant barna, de opplever at voksne ser 

dem, og de liker maten på SFO. Det området der vi har størst 

forbedringspotensial, er at vi blir tydeligere i kommunikasjonen med barna om 

hvilke aktiviteter som foregår på SFO til enhver tid. 
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«Hvor kommer maten fra, egentlig?» Skoleåret 

2018/19 er Rustad SFO privilegert som får nyte godt av et 

tilbud fra Ås Frivilligsentral. 

Barna på 4. trinn har fått et skreddersydd opplegg i form 

av et prosjekt som har som formål å lære dem om “hvor 

maten kommer fra, egentlig” og introdusere dem for sunt 

kosthold. Gjennom studiebesøk på økologiske gårder i Ås 

og omegn, praktisk jobbing på Andelslandbruket, 

undervisnings-opplegg på Vitenparken og matlaging med 

kokk fra Norsk smaksskule, har barna fått ny kunnskap, 

nye erfaringer og en økt nysgjerrighet knyttet til 

matlaging. Ikke minst har prosjektet bidratt positivt til det 

sosiale miljøet barna imellom.  

Rustadtunet 
Rustadtunet er en avdeling for multifunksjonshemmede barn. Pr.dd har 

avdelingen 7 elever. To av elevene har sitt ungdomsskoletilbud hos. Avdelingen 

har også SFO tilbud. Åpningstiden er fra 07:15-16:45, og avdeling er åpen i 

skolens ferier. 

Elevene har ulike faglige og medisinske utfordringer. Personalet ved avdelingen 

har tverrfaglig bakgrunn, spesialpedagoger, sykepleier, vernepleier, 

barnevernspedagog og flere dyktige assistenter som sammen jobber for å skape 

et godt og helhetlig opplæringstilbud. Det legges vekt på systematisk og 

målrettet miljøarbeid etter adferdsanalytiske prinsipper. Til dette systemarbeidet 

har avdelingen hatt en ekstern veileder. Dette samarbeidet er nå avsluttet. 

Inneværende år har vi fokus på å heve ASK-kompetansen (assisterende 

supplerende kommunikasjon) ved avdelingen. Avdelingen får veiledning fra en 

ressursperson fra PPS. 

Alle elevene ved avdelingen er knyttet til de klassetrinn de tilhører og deltar i 

klasseundervisningen/grupper når eleven har utbytte av denne undervisningen. 

Elever fra klassen deltar også i gruppearbeid, lek og aktiviteter på avdelingen. 

Når vi flytter inn i ny skole vil det være viktig for oss med gode, tilrettelagte 

møteplasser for læring og sosial samhandling utenfor selve avdelingen. Ett tiltak 

kan være å innrede et klasserom med tanke på mer lekpreget opplæring. Et slikt 

rom vil kunne brukes av mange grupper av elever. 
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Del 2 Utviklingsmelding 2019 
 

Oversikt 

I 2019 vil vi jobbe med satsingsområdene under, men vi vil sette dem i en 

tydelig sammenheng med hverandre. Dette vil også innebære at et par 

satsingsområder vil vektes mer enn de andre. Dette for å få god nok tid og 

mulighet til å gjøre arbeidet grundig slik at vi oppnår en varig utvikling og 

endring. Vi ser med spenning og glede frem til å flytte inn i nytt skolebygg 

høsten 2019 og rekruttering blir i den sammenheng vesentlig for oss.  

Satsningsområder 2019: 

 Gode overganger 

 Bærekraftig utvikling 

 Lesing  

 Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

 Dybdelæring 

 

Gode overganger 

Dette er et av kommunens feller satsingsområder for barnehage og skole. 

Kommunens plan for dette arbeidet er implementert hos oss og vi vil følge 

eventuelle endringer i den. Vi har god kommunikasjon med barnehager og 

ungdomsskole i forbindelse med overganger.  

 

Bærekraftig utvikling 

Rustad skole skal utdanne for bærekraftig utvikling og ha en bærekraftig 

opplæring. Det betyr at elevene må få kunnskaper slik at de kan se 

sammenhenger og få en dybdeforståelse. Undervisningen må preges av ulike 

ferdigheter som kritisk tenkning, samarbeid, kommunikasjon, problemløsning og 

kreativitet. Å tro på muligheter til å påvirke omgivelsene, håp og visjoner for 

Skolens kjerneverdier 

 Vi tar utfordringer 

 Vi har læring i fokus 

 Vi viser hverandre respekt 

 Vi gjør hverandre gode 
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fremtiden, motivasjon for å lære, være undrende og undersøkende og å ha et 

«growth mindset» vil være sentrale holdninger i en bærekraftig utvikling.  

Skolens samfunnsoppdrag går utover å lære elever grunnleggende ferdigheter og 

faglig kunnskap. Elevene må også forberedes til å ta vare på seg selv og 

hverandre, kunne forstå, håndtere og bygge gode relasjoner mellom mennesker 

rundt seg og bli aktive og deltakende medlemmer av samfunnet. Bærekraftig 

utvikling vil være en av tre tverrfaglige tema som er spesielt trukket frem i den 

reviderte læreplanen.  

 Vi har et samarbeid med NMBU innenfor ordningen Desentralisert 

Kompetanseutvikling. Skolehage som læringsarena og bærekraftig 

utvikling som tverrfaglig tema.  

 Vi samarbeider med Den naturlige skolesekken om opparbeidelse av 

skolehage.  

 Vi deltar i Ås kommune sitt samarbeid med Vitenparken. 

 To ansatte er under videreutdanning innen bærekraft  

 

Lesing 

Lesing er en grunnleggende ferdighet som i stor grad påvirker både 

prestasjoner i andre fag, men også deltagelse i samfunnet. Rustad skole er 

godkjent som «Dysleksivennlig skole». Det kreves fortsatt intern kursing 

av personalet i alle trinnene i leseopplæringen, opplæring i ulike 

lesestrategier samt fokus på begrepsopplæring. Vi vil fortsette med de 

tiltakene som har effekt, samt kvalitetssikre at kompetansen på disse 

tiltakene eies av flere.  

 Rekruttere pedagoger med god kompetanse i den grunnleggende 

lese- og skriveopplæringen 

 Opprettholde størst mulig grad av stabilitet i personalet på trinn og 

team 

 Opplæring av hjelpemidler av ansatte 

 Implementering av Ås kommune sin leseplan 

 

Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

Alle elever og ansatte på Rustad skole skal ha et godt ut utviklende læringsmiljø. 

Det skal vi se igjen i hverdagen, i samarbeidet med foresatte og i 

elevundersøkelsen og klassetrivsel. Skolen deltar på de kommunale lærende 

nettverkene der fokuset er dybdelæring og utvikling av profesjonsfellesskapet. Å 
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utvikle et tydelig og felles VI er vesentlig for å trygge de ansatte i sin rolle som 

klasseledere og elevene i deres skolehverdag og utvikling. 

 Systematisk opplæring og oppfølging av nyansatte 

 Implementering av handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene 

og SFO  

 Kurs i konfliktdempende kommunikasjon med Håvard Nordbø, 29.mars og 

19. august 2019 for hele personalet. 

 Personalkurs med mobbeombudet 

 Etterarbeid og tiltak etter elevundersøkelsen og klassetrivsel satt i et godt 

og forpliktende system 

 Implementere felles regler og rutiner for hele skolen og på hvert trinn 

 

Digital læring  

Fra høsten 2019 vil alle elever ved Rustad skole disponere læringsbrett som 

læringsverktøy. Dette er en del av Ås kommunes digitale satsning. Den digitale 

læringen vil involveres i flere av de andre satsingsområdene.  

Utgangspunktet for å ha digital læring er som satsingsområde er hovedmålet: 

Barn og unge er digitalt dannede, kompetente og bruker kompetansen til 

samhandling, innovasjon, kreativitet, berikelse og optimalisert læringsutbytte.  

Delmål for 2019:  

 Undervisning: lærere starter å utvikle en praksis som gir elevene en 

hyppigere og bedre underveisvurdering og med gode læringsmål for 

øktene. 

 Elever: opplever i større grad at de får oppgaver og utfordringer som er 

tilpasset egen kompetanse. 

 Læringsmiljø: økt motivasjon for læring og utforsking 

 Foreldre: opplever at det er lettere å følge opp og støtte opp om 

hjemmearbeidet 

Tiltak og gjennomføring: 

 Skolen utvikler en strategiplan for digital læring i samarbeid med de andre 

skolene i Ås. 

 Kurs og opplæring for alle ansatte på skole, Rustadtunet og SFO av 

kommunens digitale pedagoger 

 Kurs, utprøving og erfaringsdeling i bruk av aktuelle apper i utviklingstid 

gjennom året.  

 På skolebesøk i mars 2019 
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 Foreldre får opplæring i aktuelle apper på foreldremøtet høsten 2019 

Evaluering: 

 Gjennom klassetrivsel, elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 

 Elevsamtaler og utviklingssamtaler 

 

Dybdelæring 

Dybdelæring handler om elevenes gradvise utvikling av forståelse av begreper, 

metoder og sammenhenger innenfor et fagområde. Det handler også om å forstå 

temaer og problemstillinger som går på tvers av kunnskapsområder. 

Dybdelæring innebærer at elevene bruker sine evner til å analysere, løse 

problemer og reflektere over egen læring til å konstruere en varig forståelse. Å 

lære noe grundig og med god forståelse forutsetter aktiv deltagelse i egne 

læringsprosesser, bruk av læringsstrategier og evne til å vurdere egen mestring 

og fremgang. 

 Alle trinn gjennomfører et tverrfaglig tema pr halvår 

 Bruk av erfaringsdeling i P4C i teamtid 
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Vi ser frem til gode sosiale og faglige møtearenaer for elever, 

foreldre, ansatte og nærmiljø i det nye skolebygget fra høsten 2019! 
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