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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Satsningsområder 2018: 

 Kunnskapsgrunnlag og verktøy - en digital skolehverdag 

 Lesing som grunnleggende ferdighet 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Satsningsområde 1: Kunnskapsgrunnlag og verktøy - en digital 

skolehverdag        

Endringen- og utviklingen mot en digital skole kan forstås som en prosess i tre 

faser1, intiteringsfasen, implementeringsfasen og instusjonaliseringsfasen. På 

Sjøskogen skole ble skoleåret 2017/2018 beskrevet som en 

initierings/implementeringsfase med opplæring av ansatte og elever, samt 

utrulling av læringsbrett (1:1). Disse fasene ble gjort i tett samarbeid mellom 

skolens ledelse, teamledere, IKT-veileder og kommunens IKT-rådgivere.  Det ble 

utarbeidet en prosjektplan med tydelige rammebetingelser og avgrensninger, 

samt en fremdriftsplan med fokus på både infrastruktur, IKT-utstyr, sikkerhet, 

opplæring og kompetanseheving. Skoleåret 2018/2019 kan beskrives som en 

implementrings/ instusjonaliseringsfase hvor lærere og elever blitt tryggere med 

verktøyet og fokuset har vært på den didaktiske opplæringen. Lærere planlegger 

undervisningsopplegg med utgangspunkt i relevante kompetansemål, og den 

lærebokstyrte undervisningen ses i mindre grad. Dette legger igjen føringer på 

undervisningspraksisen, der elevene går fra å være konsumenter til produsenter. 

En tilnærming som er i tråd med fornyelsen av læreplanverket hvor dybdelæring 

og livsmestring er viktige emner.  

Våren 2018 gjennomførte lærere digitale kurs innen søk og kildekritikk og digital 

dømmekraft. Kursene er en del av opplæringen IKTplan.no innehar, og temaene 

var også et stort fokus i utviklingstiden. Videre blir det vesentlig å holde seg 

oppdatert innen teknologiutviklingen, digital didaktikk og de mulighetene 

læringsbrettet gir i forhold til elevens motivasjon, tilpasset opplæring, mestring 

og læring. Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse er en dynamisk og 

sammensatt kompetanse som påvirkes av utviklingen i samfunnet 2.  

Våren 2018 gjennomførte 4. trinn på Sjøskogen skole Utdanningsdirektoratets 

kartleggingsprøve for digitale ferdigheter. Resultatet er meget tilfredsstillende.  

                                       
1
 Endrings- og utviklingsprosesser i skolen kan inndeles ulike faser og modeller. Miles mfl. (1987) synliggjør de 

ulike stadiene i et utviklingsarbeid. Stadiene definerer de som en initieringsfase, implementeringsfase og 
institusjonaliseringsfase. Fasene beskrives som en sirkulær prosess og opptrer sammenhengende. Fullan 
(1991) har en tilsvarende 3-deling av utvikling- og endringsprosesser, men med «kontinuitet» som en siste 
fase. 

 

2
 https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/pfdk_rammeverk_-_revidert_versjon_lav.pdf 

https://iktsenteret.no/sites/iktsenteret.no/files/attachments/pfdk_rammeverk_-_revidert_versjon_lav.pdf
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Veien videre 

Det blir viktig for Sjøskogen skole å fortsette arbeidet med å lage gode rutiner 

både på bruk og support av hjelpeprogrammer og kompenserende hjelpemidler. 

Dette stiller krav til å fortsette arbeidet med kompetanseheving i bruk av digitale 

hjelpemidler i didaktisk øyemed. 

Satsningsområde 2: Lesing 

Målet med leseopplæringen er at alle elever blir gode og funksjonelle lesere. 

Lesing er en grunnleggende ferdighet og nødvendig for å mestre utdanning, 

arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. Lesing påvirker i stor grad prestasjoner i 

alle fag.  

På Sjøskogen skole har vi høsten 2018 utvidet lesekvarten til en lesehalvtime 

hver dag. I denne halvtimen skal elevene jobbe med lesestrategier i alle fag. Her 

er vi i en startfase, og skal utvikle gode planer for det enkelte trinn i løpet av 

vinteren 2019.  Elever med dysleksi får tilbud om blant annet touch-kurs denne 

halvtimen. Vi ser på det å kunne skrive Touch som et viktig kompenserende 

hjelpemiddel for elever som strever med lesing og skriving.  

I løpet av våren 2017 og høsten 2018 har vi kartlagt elevene i 1.trinn med 

begrepstest. Høsten 2018 har vi jobbet systematisk med strukturert ordlæring 

(30-ordsliste) for å styrke disse elevene. 1.trinn har dette skoleåret brukt 

læringsbrettet aktivt for å fremme lesing. De har lært to bokstaver i uken, brukt 

skoleskrift og Kidspiration for å få en fonologisk bevissthet og å knekke 

lesekoden. Dette er i tråd med planen for begynneropplæring i Ås kommune. Vår 

opplevelse er at de fleste elevene ved første trinn både avkoder og forstår ord og 

små setninger. 

 

Vi har også dette skoleåret gjennomført flere lese/språkkurs på elever på 

mellomtrinnet. De fleste elevene viser stor progresjon. Slike kurs skal tilbys 

videre til elever på mellomtrinnet.  

 

Veien videre 

I løpet av neste skoleåret ønsker vi å videreutvikle og forbedre systemene for 

oppfølging og kartlegging av elevene. Vi planlegger rammer og innhold i lesekurs 

for småskole- og mellomtrinn. Arbeid med lesing i alle fag vil også være tema i 

utviklingstid og vi jobber for å bli godkjent som dysleksivennlige skoler innen 

2021. 

Satsningsområde 3: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt 

læringsmiljø 

Departementet har i formålsparagrafen og læreplanverket fastsatt at alle elevene 

på skolen skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. De trekker frem at et 

godt og inkluderende læringsmiljø både er et mål i seg selv og et middel for å 

heve elevenes læringsutbytte. Dette skoleåret er det vært et stort fokus på dette 

på Sjøskogen skole. Det er utarbeidet en plan for psykososialt skolemiljø, og 

temaet vært agenda på i utviklingstid ved flere anledninger. Sjøskogen skoles 
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mellomtrinn viser tilfredsstillende resultater på dette området på høstens 

elevundersøkelse (figur «2.Arbeidsmiljø) 

 

 
(5.-7. trinn, Sjøskogen skole 2018) 

Resultatene i den offentlige elevundersøkelsen (tabell under) viser at Sjøskogen 

skole skårer godt på de fleste punkter. Vi vil fortsette å holde fokus på det gode 

arbeidet som gjøres. Vi registrerer at faglige utvikling er noe vi også i år skårer 

lavt på. Dette blir et tema i utviklingstid til våren.  

 

Snitt Sjøskogen skole 7. trinn (18-19) 

1.1 Motivasjon 4,16 

1.2 Innsats 4,52 

1.3 Mestring 4,48 

1.4 Faglig utfordring 4,12 

2.1 Trivsel 4,72 

2.2 Trygt miljø 4,61 

2.5 Mobbing blant elever 4,84 

2.6 Digital mobbing 4,88 

2.7 Mobbing fra voksne 5,00 

3.1 Støtte fra lærerne 4,86 

3.2 Arbeidsro 4,28 

3.3 Elevdemokrati og medvirkning 4,14 
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3.4 Felles regler 4,61 

3.5 Læringskultur 4,57 

4.1 Vurdering for læring 4,40 

4.2 Egenvurdering 4,47 

4.3 Vurdering for læring (Skoleporten) 4,42 

5.1 Skolehelsetjenesten 4,41 

6.1 Støtte hjemmefra 4,32 

       Offentlige tall fra elevundersøkelsen 2018 

Skolens PALS-team har deltatt på to PALS-nettverk denne høsten. I 

utviklingstiden har vi utarbeidet en ny regelmatrise som skal gjelde for skolen. 

PALS veilederen i kommunen har vært med på utviklingstid, slik at vi er klare til 

å presentere forventningene og øve på disse med elevene utover våren. Vi har 

lagd nye forventningsplakater og vil ha en felles oppstart med nye forventninger 

for alle på skolen med et «Kick-off» i januar. 

 

 

 

Veien videre 

Sjøskogen har et godt samarbeide med PPS og NUBU, og de andre skolene i 

PALS-nettverket som vi ønsker å fortsette. Vi fortsetter arbeidet med å utvikle 

Kunst og kor i felleskap 

Høsten 2018 har alle elevene på Sjøskogen 

skole jobbet med et felles prosjekt der de har 

blitt inspirert av Andre Bjerke. Elevene har 

arbeidet med dette på mange ulike måter. I 

tillegg til tegning og maling har noen av eleven 

brukt treverk, avfall, tomflasker og tekstil.  

Foreldre ble invitert til utstilling i desember. I 

sammenheng med utstillingen fikk også foreldre oppleve Sjøskogen skoles 

julekor (bilde). Koret består av alle skolens elever.  

Det å samarbeide om en slik dag er en fin arena for å inkludere og skape et 

positivt fellesskap. Dette er i tråd med godt PALSarbeid og fokuset vi har på 

skolens helhet. 
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våre gode systemer for å avdekke og følge opp mobbing og andre krenkelser. Vi 

mener dette styrker skolens mulighet til å følge opp elever ved også å bruke 

vernepleier og barnevernspedagoger til veiledning og støtte av lærere og 

assistenter. For elever med personlige, sosiale eller emosjonelle vansker brukes 

ofte sosiallærer og vi har også flerfaglig samarbeid med PPS og helse- og 

barneverntjenester som vi viderefører. 

 

Elevens utbytte av opplæringen  

Resultatene på nasjonale prøver de siste fem årene på Sjøskogen skole viser en 

positiv faglig utvikling i både lesing, regning og engelsk (figurer under).  
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Resultatene på årets 5. trinn viser at Sjøskogen skole ligger godt over 

landsgjennomsnittet, og på linje med de andre skolene i Ås kommune.  

 

 

 

I både engelsk, regning og lesing har Sjøskogen skole flere elever på 

mestringsnivå 3 enn tidligere. Det er også en positiv utvikling med færre elever 

på mestringsnivå 1 i engelsk og lesing. Tabellen under viser denne trenden.  
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Mestringsnivå 

1 
Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 

Snitt 

Poeng 

Nasjonale prøver 5. trinn, 

Engelsk 
4,8% ↘ 66,7% ↗ 28,6% ↘ 54,5 ↗ 

Nasjonale prøver 5. trinn, 

Regning 
9,5% ↘ 66,7% ↗ 23,8% ↘ 52,6 ↗ 

Nasjonale prøver 5. trinn, 

Lesing 
5,6% ↘ 72,2% ↗ 22,2% ↘ 53,8 ↗ 

(5. trinn, Sjøskogen skole 2018) 

 

På 8. trinn er det også tilfredsstillende resultater sett i sammenheng med 

landsgjennomsnittet. Det er positivt at det er svært få på mestringsnivå 1, og av 

de som ligger innunder mestringsnivå 3 i engelsk, er mange av de nærme 

mestringsnivå 4. I matematikk er det gledelig at det er så mange på 

mestringsnivå 4 og 5, og få på mestringsnivå 1 og 2. Se bildene under. 

Engelsk 

Regning

 

Vi har ikke med resulatetene fra nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn. På grunn 

av tekniske problemer under gjennomføringen av nasjonale prøver i lesing på 8. 

trinn er ikke resultatene valide. 

Veien videre 

Sjøskogen skole har analysert resultatene fra nasjonale prøver og ønsker å 

videreføre arbeidet med oppfølging av resultatene. Siden resultatene er gode, er 

det viktig å se etter årsakssammenhengene mellom det pedagogiske arbeidet og 

resultatene som oppnås.  

 



9 
 

Sjøskogen SFO - 

Lillefryd 
Høsten 2018 gjennomførte alle barna ved Sjøskogen 

SFO trivselsundersøkelsen. Undersøkelsen er 

utarbeidet av SFO-lederne i Ås kommune, og alle 

skolene i kommunen gjennomfører undersøkelsen 

årlig. 

Vi har valgt å fokusere på følgende 3 målområder fra 

undersøkelsen: trivsel, barnets 

medbestemmelsesrett og kommunikasjon mellom barn og voksne. Vi hadde disse 

målene etter undersøkelsen i 2017 også. 

Siden vi har hatt gode erfaringer med tiltakene vi satt opp i 2017, ønsker vi å 

fortsette og samtidig forsterke tiltakene i 2018 også. 

På bakgrunn av resultater fra disse tre områdene både i 2017 og 2018 er 

følgende tiltak utarbeidet: 

Tiltak for område trivsel: 

 Styrke tilsyn i gang og garderober ved overganger mellom skole og SFO, 

ved hjemsending/henting av barn og ved stifting av klær. 

 Rollespill av voksne (i tråd med PALS) med diverse temaer som står på 

årsplanen som måneds tema 

 Lillefrydsrådet som består av 2 barn fra hver klasse.  

Tiltak for område barnets medbestemmelsesrett: 

 Sette opp en postkasse slik at barna har mulighet til å komme med 

anonymt forslag, si sin mening om både innhold av aktiviteter og deres 

synspunkter om driften. 

 Fortsette med ukeplan og påmelding. 

Tiltak for område kommunikasjon mellom barn og voksne: 

 Styrke ukas ord på felles møte med barna på fredager. Gruppa deles i to 

med 1. og 2. trinn for seg og 3. og 4. for seg. Vi tar selvfølgelig hensyn til 

enkelt elver som trenger enkle, korte beskjeder i små grupper eller en til 

en. 

Lillefrydloven: 

 Hilse på Hverandre og si hei 

 Ta med i lek 

 Holde armer og ben for oss selv 

 Hjelpe hverandre selv om vi ikke er 

bestevenner 

 Ikke bruke stygge ord 

 Gi en klem 

- til dem som ønsker det 
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Lillefryd’s Marked et et årlig arrangement som
har et mål og det er å styrke empatiske evner
hos barna !

Hvert år arrangerer SFO prosjektet «Barn
hjelper barn». I løpet av 3 måneder (mars,
april, mai) lager barna på aktiviteten KreKre
(Kreative Kreasjoner), diverse formings figurer.
Vi registrerer alle barn som er innom verkstedet
(For å stimulere motivasjonen). Vi velger 6 barn
fordelt i 2. ,3. og 4. klasse som har vært flest ganger på Verkstedet. De 6 sammen
med SFO leder drar til barn og ungdoms
avdelingen på Radiumhospitalet etter Markedet
og overrekker inntekten.
En annen gruppe barn baker kake på
«Kokkesprell» avdelingen og sparer dem til
Markeds dagen.
4.klasse har ansvaret for å ta en tur inn på
Vinterbro senteret og samle gevinster til
loddtrekningen på Markedet. En del lokale
forretninger sponser oss med flotte gevinster
også.
Vi inviterer alle foreldre og familie til Markedet. Der selger vi de figurer og andre
gjenstander barna har laget. På kafeen selger vi vafler, kaffe og kaker vi har spart.
Og tilslutt trekker vi lodd. Hele inntekten leveres til barn og ungdoms avdeling på
Radiumhospitalet.

Del 2 U tviklingsmeldin g 201 9
Sammendrag
I løpet av 2018 har skolen jobbet med digitaldidaktisk kompetanse hos lærerne
og blitt mer erfarne i arbeidet med å bli en digital skole. Lærerne er positive til
utviklingen, jobber målrettet og tar ansvar for å utvikle sin digitale kompetanse,
sammen med skolens ledelse og IKT-veiledere.

Vi har jobbet mer målrettet med lesing som grunnleggende ferdighet. Vi har
blant annet satt av en daglig økt hvor alle trinn jobber med lesestrategier.
Leskurs ved skolen er også satt i et system. I forbindelse med arbeidet med
læringsmiljøet har vi jobbet strukturert med PALS. Det er også utarbeidet en
lokal plan for et psykososialt positivt skolemiljø.

I 2019 vi vil fortsette med arbeidet for en digital skolehverdag og lesing som
grunnleggende ferdighet. Vi vil fortsette arbeidet med å å fremme et trygt og
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utviklende skolemiljø som fremmer gode læringsbetingelser for alle barn og 

voksne på Sjøskogen skole. 

Satsingsområder 2019: 

● Lesing 

● Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø  

● Kunnskapsgrunnlag og verktøy - en digital skolehverdag 

● Dybdelæring 

● Bærekraftig utvikling 

 

Lesing 

Målet med leseopplæringen vår er at alle elever er gode og funksjonelle lesere. 

Lesing er en grunnleggende ferdighet og nødvendig for å mestre utdanning, 

arbeidsliv og deltakelse i samfunnet. Lesing påvirker i stor grad prestasjoner i 

alle fag. Vi vet at et godt begrepsapparat og språklig bevissthet er avgjørende 

for å bli en god leser.  

Tiltak: 

 Vi kartlegger 1. trinnselevene meg Bo Eges begrepstest i 

august/september. Elevene som scorer på nivå 1 og 2 deltar på et 

intensivt begrepskurs (30-ordslista) i løpet av første halvår. Det er også 

mye fokus på begrepers form og innhold i klasserommet. Det blir 

gjennomført språkleker og man bruker pedagogiske apper som gjør det 

spennende å jobbe med språk i klasserommet. 

 Videreutvikle og forbedre systemene for oppfølging av kartlegging av 

elevene. 

 Lesekurs på 1.-4. trinn som oppfølging av kartlegging som gjøres. 

 Lesekurs på 5.-7. som oppfølging av nasjonale prøver og andre 

kartlegginger som gjøres. 

 Arbeide med lesing i alle fag i fellestid. 

 Jobber mot å bli godkjent som dysleksivennlige skoler innen 2021 

 

Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 

Departementet har i formålsparagrafen og læreplanverket fastsatt at alle elevene 

på skolen skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. De trekker frem at et 

godt og inkluderende læringsmiljø både er et mål i seg selv og et middel for å 

heve elevenes læringsutbytte. Arbeidet for et godt læringsmiljø er avgjørende for 

å forebygge mobbing og vi vil fortsette å utvikle oss som PALS-skole og jobbe 

systematisk og kunnskapsbasert med elevenes skolemiljø.  

Skolen er en viktig forebyggende arena for elevenes psykiske helse. Vi jobber 

etter Ås-skolens mål om at elevene har et trygt og utfordrende miljø der de får 

støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og 
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andres følelser. Likevel opplever vi situasjoner der vi har behov for kompetanse 

fra andre yrkesgrupper for at alle elever skal ha et trygt læringsmiljø. 

Tiltak: 

 Fortsette det gode samarbeidet med PPS og NUBU, og de andre skolene i 

PALS-nettverket vi er en del av.  

 Videreføre og utvikle våre gode systemer for å avdekke og følge opp 

mobbing og andre krenkelser.  

 I møte med elever med sosiale utfordringer kan skolens ansatte/lærere få 

veiledning og støtte fra andre fagpersoner på skolen, som vernepleier og 

barnevernspedagoger. Vi mener dette styrker skolens mulighet til å følge 

opp elever. 

 Fortsette å bruke vernepleiere og barnevernspedagoger til å veilede lærere 

og assistenter.   

 Bruke sosiallærer som støtte for elever med personlige, sosiale eller 

emosjonelle vansker. 

 Bruke sosiallærer i flerfaglig samarbeid med PPS og helse- og 

barneverntjenester. 

 

Kunnskapsgrunnlag og verktøy - en digital skolehverdag        

Sjøskogen skoles endring- og utviklingsprosess mot en digital skolehverdag må 

sees i sammenheng med integrering av ny læreplan 2020, hvor blant annet 

dybdelæring og livsmestring er viktige temaer. IKT brukes som et verktøy i 

opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte i alle fag. Det er en forventning 

om økt motivasjon, mestring og læringsutbytte for elevene gjennom god 

pedagogisk bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Læring i teknologirike 

omgivelser bidrar til å skape andre og nye relasjoner og roller i og utenfor 

klasserommet. Det gir en mulighet for dybdelæring og gir en bedre tilpasset 

opplæring3. Den digitale skolehverdagen vil endre lærerens rolle i elevenes 

læringsarbeid, noe som igjen vil legge føringer på lærernes undervisningspraksis. 

Dette er i samsvar med Ås kommunes kunnskapsgrunnlag. 

Tiltak:  

 Fortsette arbeidet med å lage gode rutiner både på bruk og support av 

hjelpeprogrammer, lydbøker/smartbøker, skanning av tekst og andre 

pedagogisk programvare /kompenserende hjelpemidler 

 Didaktisk kompetanseheving av lære

                                       
3
 Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås kommune 2018-2021 

 



 

 
 

 
 
 

Dybdelæring 

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

relaterer ny kunnskap til tidligere læring på tvers av fagene. 

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

fremtidens utfordringer. 

Tiltak:  

 Kompetanseheving av lærere og ledere med fokus på å utvikle ferdigheter 

i varierte læringsstrategier 

 Arbeid i profesjonsfellesskap på alle nivåer 

 Det organiseres for arbeidsformer som fremmer dybdelæring i og mellom 

fag 

 

Evaluering:  

 Elevene evaluerer gjennom elevsamtaler/fagsamtaler og i 

elevundersøkelsen 

 Evalueres årlig i forbindelse med tilstandsrapportering 

 

 

GODE OVERGANGER 

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

 

Begrunnelse: Virksomhetene tar utgangspunkt i og bygger videre på barnas 

tidligere erfaringer. Barn og elever møter tverrfaglige arbeidsmåter og progresjon 

i læringsmiljøet. Virksomhetene utveksler kunnskap og informasjon om hverandre 

som utgangspunkt for videre samarbeid. 

 

Tiltak: 

 Nedsette grupper som utarbeider planer som sikrer gode overganger på 

alle nivåer gjennom opplæringsløpet 

 Hver virksomhet arbeider for å sikre gode overganger internt 

 Ledere i barnehage og skole møtes, minimum 1 gang pr år, i 

dialogsamling for deling og felles profesjonsutvikling der overganger er 

tema 

Evaluering: 

 Overgang barnehage- skole er tema i første samtale mellom 

foresatte/elev og skole høsten etter overgang 

 Overganger er tema i elevsamtaler  



 

 
 

 
 
 

 Tema på felles møte for ledere i barnehage /skole hver 

oktober/november. Ledere har med resultater fra de to foregående 

evalueringstiltakene 

 Evalueres årlig i tilstandsrapporten 

 

 

BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

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

utfordringer. 

Begrunnelse: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på seg selv, hverandre 

og naturressursene i et globalt perspektiv.  Det handler om å eksperimentere, 

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

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

Tiltak:  

 Arbeid med prosjekterende arbeidsmåter og dybdelæring 

 Barn og unge møter bærekraftig utvikling gjennom ulike prosjekter  

 Samarbeidet med Vitenparken og NMBU videreutvikles med tanke på 

framtidens behov og bærekraftig utvikling 

  

Evaluering:  

 Felles bærekraftutstilling for barnehage og skole 

 Arbeidet med bærekraftig utvikling evalueres årlig i forbindelse med 

tilstandsrapportering  
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