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Del 1 Tilstandsrapport 201 8
Skolens satsningsområder for 2018:

Lesing
Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø
Dybdelæring/læreplanfornyelse

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene

Satsningsområde 1: Lesing

Mål: Solberg skole skal være dysleksivennlig innen 2021.
Skolen har startet arbeidet. Det er gjort en avtale Dysleksi Norge om samling i
august 2019. Ledelsen har deltatt på flere samlinger.
Skolen har gjennomført en del endringer, blant annet dysleksivennlig font på alle
læringsplaner, bruk av læringsbrett 1:1 og tidlig innsats. Apper og digitale
hjelpemidler for dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker eller andre
lærevansker distribueres via læringsbrettene. Innlæring av flere bokstaver per
uke i 1.trinn ihht forskning. Alle elever har en planlagt leseøkt i løpet av dagen.

Effekt av tiltak/egenvurdering
Flere skolestartere knekker lesekoden tidlig i skoleløpet ved at elevene nå trener
inn flere bokstaver i uken. Som en del av tidlig innsats har skolen en
leseveileder. Leseveileder jobber tett med kontaktlærerne og spesialpedagog.
Dette fører til at elever som trenger ekstra tiltak får dette raskere. Resultatene i
lesing er gode. Jentene leser noe bedre enn guttene. Men vi har ingen gutter på
nivå 1. Snittet er over landssnittet.

Veien videre
Skolen skal lage en fremdriftsplan for å bli dysleksivennlig. Denne må
forankres i personalet. Planen må ses opp mot Dysleksi Norges 10
områder som skal oppfylles for å bli kvalifisert.
Både personalet og elevene må få opplæring i apper og programmer slik
at elever med ulike lærevansker har lik mulighet til å komme raskt i gang
med arbeidet.
Skolen skal endre leseøkten til lesetrening, der spesifikke områder trenes
på. Denne må være i samsvar med kommunens plan for lese- og
skriveutvikling.
Skolen ønsker å ha touch-kurs for elever som har ulike lærevansker. Dette
skal planlegges og gjennomføres av blant annet spesialpedagog.
Skolen skal endre leseveiledningen for å bedre lesekompetansen til elever
på mellomtrinnet. Resultatene i lesing for 8. trinn er svake sett i



 

 
    

 

sammenheng med de samme elevenes resultater på 5. trinn.  
 

Satsningsområde 2: Utvikling av profesjonsfellesskap og godt 

læringsmiljø  

 

Mål: Alle elever skal oppleve et læringsmiljø som er inkluderende og støttende. 
Elevens rett etter opplæringsloven § 9A skal sikres og lærerne skal melde at de 

opplever støtte i ledelsen. 
 

 Skolen har jobbet for å styrke profesjonsfellesskapet gjennom 

erfaringsdeling, medskapende lærende møter og kollegaveiledning.  
 Den gode undervisningstimen er forankret i personalet. 

 Personalet har felles forventninger til elever, foresatte, kolleger og ledelse. 
 Elevene jobber med læringspartner (god alene, bedre sammen). 
 Elevene utfordres til å tenke selv, utforske, og det er lov å gjøre feil, det 

lærer man av.  
 Tett samarbeid med Solbergtunet barnehage for å skape trygghet og en 

best mulig overgang til skole/SFO. 
 Skolen har et velkomstskriv til nye elever. 
 Alle trinn jobber med holdningsskapende arbeid gjennom programmet Mitt 

Valg. 
 

Effekt av tiltak/egenvurdering 
 Resultatene fra elevundersøkelsen viser at skolen har en fremgang på en 

rekke av områdene vedrørende læringsmiljø, eks. arbeidsro, trygt miljø, 

mobbing, støtte fra lærerne, vurdering for læring og læringskultur. 
Foreldreundersøkelsen støtter disse resultatene.  

 Skolen opplever et godt foreldresamarbeid, og skolen får gode 
tilbakemeldinger på at skolen tar raskt tak i ting som oppstår. 

 Skolen har egen facebookside der man viser frem noe av skolehverdagen. 
Dette er noe foreldre har reagert positivt på, og det snakkes mer positivt 
om skolen.  

 Foresatte melder om en god skolestart i oppstartssamtalene på 1. trinn. 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
    

 

 
 

 
 

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy skolen bruker, for å 
videreutvikle skolens praksis. Det er lærerne som besvarer undersøkelsen. 

Skolens ansatte gir tilbakemelding på at skolen har en tydelig ledelse som 
motiverer, støtter og følger opp arbeidet. 
 

 
 
Veien videre  

 Det er ønskelig med flere felles arrangementer og aktiviteter, også på 

tvers av alder for å jobbe forebyggende. 



 

 
    

 

 Skolen fortsetter det gode samarbeidet med Solbergtunet, og 

videreutvikler dette. Det settes inn planlagte møtepunkter i årshjulet.  

 Skolen jobber videre med å sikre gode overganger og oppstart. 

 Skolen skårer bra vedrørende elevmedvirkning, men ønsker å jobbe videre 

med dette slik at også elevenes bevissthet om å ta gode valg øker. 

Nytilsatte må kurses i Mitt Valg.  

 P4C skal praktiseres på skolen. Flere har nå blitt kurset, og skolen må 

sørge for at de som ikke har kurset, må få det. 

Satsningsområde 3: Dybdelæring/læreplanfornyelse  

 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle i regning, lesing og engelsk. 

Tidlig innsats, læringsbrett, uteskole, erfaringsdeling,  

Effekt av tiltak/egenvurdering   

Elevene produserer mer tekst tidligere på grunn av bokstavinnlæring som nå 

fokuserer på flere bokstaver i uken. Ved å bruke læringsbrett, er det også lettere 

for elevene å skrive. Man kan få lesestøtte og skrivestøtte, og dette profitterer 

elevene på. Lærerne lærer av hverandre og jobber på tvers for å sørge for at 

elevene lærer mest mulig og får den hjelpen/utfordringen de trenger.  

Læringsresultater, Ståstedsundersøkelsen 

Veien videre  

 Kursing, nettverkssamling, erfaringsutveksling 

 Skolene i Ås samarbeider nå på tvers for å få frem beste praksis.   

 Tre av skolens ansatte deltar på DEKOM’s kritisk tenking i 

læreplanfornyelsen. Dette arbeidet videreføres i personalet. 

 I medskapende møter jobber personalet sammen for å finne de riktige 

tiltakene som må settes inn. Vi ser at elevene har utfordringer vedrørende 

begreper, lesing i alle fag, sammensatte tekster og lesestrategier. 

 

Elevens utbytte av opplæringen 

Året 2018 var preget av store omveltninger for elevene. Frem til påsken var 

skolen delt i to, der 6. og 7. trinn var i lånte lokaler på Nordbytun. De siste 

ukene frem til påske var det nedpakking og kasting. Etter påske, flyttet alle inn i 

en fantastisk flott og ny skole skole. Den gamle skolen ble revet, uteområdene 

på den nye skolen var fortsatt under arbeid og elevene var igjen sammen etter 

to år fra hverandre. Mye av tiden gikk med til å bli kjent med ny skole, sette nye 

rutiner og bli kjent igjen. Samtidig så hadde elevene et begrenset uteområde og 

arbeidere rundt seg både ute og inne.  



 

 
    

 

 

Et av fokusområdene var, og er, at elevene opplever et støttende, inkluderende 

og trygt læringsmiljø.  

Resultatene på nasjonale prøver på 5. trinn er veldig sprikende mellom de tre 

områdene. Det er også store forskjeller mellom kjønnene. 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Lesing 52 50 53 53,3 

Engelsk 44 47 50 47,4 

Regning 44 52 52 49,7 

Gjennomsnitt 46,7 49,7 51,7 50,1 

Nasjonalt snitt 50 50 50 50 

 

Effekt av tiltak/egenvurdering 
Arbeidet med læringsmiljøet (se punkt over) har ført til lik praksis på skolen, 

gode resultater på elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og 
ståstedsanalysen. Angående resultater på nasjonale prøver er det en nedgang fra 
i fjor. Klassene er av en slik størrelsene at utvalget av elever kan påvirke 

resultatet fra år til år.  
 

Veien videre   

Med så mye utbygging som skjer i Solberg krets, opplever vi nå at nye elever 

starter gjennom hele året. Vi skal sørge for at vi fortsetter å ha gode resultater 

på elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen slik at Solberg er et godt sted å 

være og et godt sted å lære. Tiltakene som settes inn vedrørende tidlig innsats, 

dybdelæring og læringsmiljø vil også ha en positiv effekt på fremtidige 

kartleggingsresultater.  

 

SOLBERG SFO  
I SFO sin hverdag har vi mange unike muligheter til å legge til rette for 

vennskap. SFO skal bidra til barns mestring og utvikling og bør bestå av en 

blanding av uforstyrret lek og organiserte aktiviteter 

Høsten 2018 gjennomførte 77 av totalt 83 barn på Solberg SFO 

trivselsundersøkelsen. Undersøkelsen er utarbeidet av SFO-lederne i Ås 

kommune, og alle SFO’ene i kommunen gjennomfører undersøkelsen.  

 



 

 
    

 

 

Tiltak som ble iverksatt etter undersøkelsen i 2017 var innenfor områdene 

trivsel, kommunikasjon og medbestemmelse. Det er positivt vekst ut i fra 

fjorårets tall. Barna gir tilbakemelding om at infotavle gir forutsigbarhet og de 

vet hva som skal skje på SFO denne dagen. Informasjonsskriv blir også lagt ut 

på nett. Vi har økt antall faste aktiviteter i uken, flere dager er det ulike 

aktiviteter å velge imellom i samme tidsrom. Dette ser vi at fører til at barna selv 

føler større valgfrihet og en større andel gir tilbakemelding om at de føler 

medbestemmelse og at de har innvirkning på egen dag.  

Ut i fra årets trivselsundersøkelse har vi utarbeidet følgende tiltak: 

 Måltidet: Vi ser at det er mange som svarer at de spiser mat av og til på 

SFO. Vi ønsker at flere av barna skal spise mat hos oss. Vi vil teste nye 

typer retter, beholder de vi ser det spises mer av, og eliminerer det som 

det spises lite av. Definere tid til spising. Alle må sitte litt før de får gå ifra. 

Meny vil bli sendt ut til foresatte månedlig og henges opp på infotavlen. 

Teste ut om tidspunktet for spisingen er avgjørende for om det spises mer 

eller mindre.  

 Det fysiske miljøet: Vi har fra våren 2018 gjennomført faste aktiviteter 

på tirsdager, onsdager og torsdager, dette videreføres. Vi ser at å ha flere 

aktiviteter pågående på samme tid gir rom for valgmuligheter og 

medbestemmelse over hva egen dag skal inneholde.  

Voksne skaper vennskap. Hjerteklubben. 

 

Er det en dårlig dag, trenger du tid til å få leke i fred, eller er det noen ganger bare litt 

godt med en voksen tett på? Da er Hjerteklubben et godt sted å være. Her tilpasses 

aktivitetene etter de som er med. Det har vært turgåing, baking og 

formingsaktiviteter. Tryggheten i det å bli sett og hørt skaper grobunn for god 

relasjonsbygging både mellom barn voksen, og barna seg imellom. Vi ser at 

Hjerteklubben har vært startgropen for vennskap, vært reparerende i vennskap som 

har vært utfordrende og en arena som bidrar til å gi barna en mer helhetlig trygghet. 

 

 

Demokrati og elevmedvirkning 
Elevrådet 

 Består av to elevrepresentanter fra 3.trinn til 7.trinn og en 

elevrådskoordinator.  

 Møtes i snitt en gang hver 14.dag. 

 Det skrives innkalling og referat. 



 

 
    

 

 Alt arbeid gjøres ut i fra en «Elevrådserklæring» som elevrådet utarbeider 

hvert år. 

 Det lages et årshjul for aktiviteten som skal gjennomføres. 

o Alle aktiviteter skal ha fokus på «Elevrådserklæringen». 

o Kanonballturnering – fokus på «Fair play». 

 BUK 

o Spørsmålet om trafikksikkerhet som ble stilt til ordføreren hadde 

utgangspunkt i «Elevrådserklæringen». 

Kanonballturnering  

I deler av november arrangerte elevrådet en kanonballturnering i 

spisefriminuttene. Det ble spilt to til tre kamper i hvert spisefriminutt to til tre 

dager i uken. Det står på årsplanen at elevrådet skal arrangere en turnering og 

valget falt på kanonball etter en avstemning. Elevrådsrepresentantene satte seg 

sammen og gjennomførte en «brainstorming» om hva som var viktig informasjon 

og ta med tilbake til klassene. Regler, oppførsel, «fair play», dommere, 

kampoppsett og premiering ble diskutert. Det ble laget et infoskriv med 

kampoppsett som de tok tilbake til klassene og informerte om.  

Turneringen ble gjennomført med et høyt fokus på «Fair play» og det var det 

elevrådet hadde bestemt at skulle premieres. 1.plassen i turneringen skulle få 

oppmerksomhet, men ikke en premie. Ære og berømmelse skulle være nok! 

Elevrådet evaluerte turnering som meget vellykket og har bare fått gode 

tilbakemeldinger fra klassene.  

 

  

 

  



 

 
    

 

Del 2 Utviklingsmelding 2019 
 

1. Lesing 
 
Mål: Solberg skole skal være dysleksivennlig innen 2021.  

De ansatte vil jobbe fremover for å sikre de 10 punktene som kreves for å bli 

dysleksivennlig. Leder i Dyseleksi Norge kommer på plandag i august 2019 

https://dysleksinorge.no/dysleksivennlig-skole/  

2. Utvikling av profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø 
 

Mål: Alle elever skal oppleve et læringsmiljø som er inkluderende og støttende.  
 
Elevens rett etter opplæringsloven § 9A skal sikres og lærerne skal melde at de 

opplever støttende i ledelsen.  

 

Valg av tiltak: 

a) Videreføre arbeidet med «Den gode undervisningstimen». 
b) «Mitt valg» praktiserer på alle trinn. 

c) God arbeidsro. 
d) Gode systemer gir trygghet for barn og voksen. 

i. Gode inspeksjonsrutiner. 
ii. Læringspartner. 

e) Fokus på uterommet og kunst&håndverk. 

i. Bærekraftig utvikling. 
ii. Utvikling av skolehage i samarbeide med NMBU. 

iii. Uteskole blant 1.-4.trinn 
f) Utvikling av profesjonsfellesskap, vi-kultur. 

i. Lærende møter. 

g) Deling av beste praksis. 
h) Et godt skole-hjem samarbeid. 

i. FAU/SMU/SU. 
ii. Facebook. 

 

Gjennomføring: 

a) Fortløpende etter egen utviklingsplan 2019. 
 

 
Evalueres: 

a. Klassetrivsel.no. 
b. Elevundersøkelsen. 
c. SFO-undersøkelsen. 

d. Puls Insight. 
e. Tilstandsrapporten. 

 

https://dysleksinorge.no/dysleksivennlig-skole/


 

 
    

 

3. Dybdelæring 
 

Mål: Alle elever er gode og funksjonelle i regning, lesing og engelsk.  
 

Valg av tiltak: 
a) Innføring av læringsbrett fra 09.04.2018. 
b) Faggrupper(matte,norsk, engelsk, naturfag  og praktisk estetisk). 

c) Ansatte deler beste praksis med læringsbrett og apper. 
d) Fokus på god tilpasset opplæring, spesialundervisning(tre kurs) og tidlig 

innsats.  
e) Bruk av uterommet og praktisk undervisning. 

 

Gjennomføring: 

a) Fortløpende etter egen utviklingsplan 2018 
 

Evalueres: 
a. Elevens læringsresultater. 

b. Prover.udir.no 

c. I skolens personale. 

 

31.12.18 

Olav-Helge Karlsen 

Rektor, Solberg skole. 
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