
Tilstandsrapport 2018 med
utviklingsmelding 2019

Ås ungdomsskole



 

2 
 

Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Skolens satsningsområder for 2018: 

 Bærekraftig utvikling (tverrfaglig undervisning og dybdelæring) 

 Lesing (Dysleksivennlig skole) 
 Dybdelæring/læreplanfornyelsen (Tilpasset opplæring og vurdering for 

læring) 
 Utvikling av profesjonsfelleskap og læringsmiljø (Profesjonsutvikling) 

 

Satsningsområde 1: Bærekraftig utvikling (tverrfaglig undervisning og 

dybdelæring) 

Mål: Implementering av ny overordnet del og felles læreplanforståelse. 

 
Tiltak: Sammen med de andre Ås – skolene, har det vært gjennomført to 
nettverkssamlinger og en hel plandag i november. Mellom samlingene har 

lærerkollegiet jobbet med å utvikle en felles forståelse av innholdet i læreplanens 
nye overordnede del. Vi har også hatt lærergrupper på kurs i dybdelæring og 

kritisk tenkning. Gjennomføringen av to prosjektperioder i samarbeid med 
vitenparken er delvis gjennomført. I skolens prosjekt om bærekraftig mat har vi 
samarbeidet med 

Dysterjordet 
andelslandbruk. Her har 

elevene fått grundig 
innføring i alt fra såing til 
innhøsting av grønnsaker. 

Prosjektet er støttet med 
midler fra den «naturlige 

skolesekken».  
 
I Erasmusprosjektet «Be 

the change» har elever og 
lærere deltatt på 

samlinger i Hellas, 
Frankrike, Bulgaria og 
Portugal dette året. 

Prosjektet som har 
bærekraftig undervisning 

som tematikk, har også 
innbefattet flere 
undervisningsopplegg på skolen. I tillegg har elever og lærer deltatt på et 

seminar på Utøya der demokrati var hovedtemaet. 
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Vurdering: Både felles opplæring i Ås-skolen og opplæring i dybdelæring og 
kritisk tenkning fortsetter våren 2019 med elev- og lærerbesøk til Spania. I juni 

er det Ås ungdomsskole som får besøk fra fem av samarbeidslandene våre.  Å 
tenke og handle bærekraftig ser vi nå har blitt en integrert del av 
undervisningen, og vi ser derfor at det ikke lenger er like nødvendig med de 

store prosjektene for bærekraftig tanke og handling i arbeidet med fagene. Den 
tverrfaglige tenkningen er altså i større grad tilstedeværende, og skolen står for 

en mer bærekraftig undervisning og praksis.  
 
Veien videre: Med bærekraftig undervisning i fokus fortsetter i samarbeid med 

den Naturlige Skolesekken, Vitenparken og Erasmus. 
 

Satsningsområde 2: Lesing (Dysleksivennlig skole) 

Mål: Øke skolens kunnskap om dysleksi og begynne arbeidet for å bli sertifisert 

som en dysleksivennlig skole i 2021.  
 
Tiltak: Skolen har sammen med Nordbytun ungdomsskole gjennomført skolering 

med Dysleksi Norge på en halv plandag. Fire lærere er kurset av Statped i 
undervisning av elever med dysleksi, og hvert av lærerteamene har jobbet med 

å oppfylle noen av de ti kriteriene Norges Dysleksiforbund setter for sertifisering. 
Det er gjennomført opplæring i bruk av Ipad og andre hjelpemidler i 
undervisningen. 

 
Vurdering: Flere lærere har fått økt kompetanse med tanke på å tilrettelegge 

undervisningen av elever med dysleksi, og de har fått en bedre forståelse for 
hvor viktig dette er. 

 
 

 
Torsdag den 15.11 deltok Birgitte, 

Simen, Sandrica og Trygve på 

Europarådets lansering av 

kampanjen «Free to speak - Safe 

to learn». De holdt et innlegg om 

Erasmus prosjektet vårt «Be the 

Change» under paraplyen Making 

Children’s and Student’s Voices 

Heard. Innledere var 

utdanningsminister Jan Tore 

Sanner og Torbjørn Jagland, og i 

panelet vårt hadde vi selskap av ungdomsskoler fra Andorra og Ukraina. 

Som det fremgår av t-skjortene våre: Ås ungdomsskole viser vei.  
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Veien videre: Vi vil neste skoleår oppfylle flere av Norges Dysleksiforbunds 

kriterier for å bli en dysleksivennlig skole. 
 

Satsningsområde 3: Dybdelæring/læreplanfornyelsen (Tilpasset 

opplæring og vurdering for læring) 

 

Mål: Utarbeide en ny kartleggingsplan å finne elevens faglige ståsted på en 
bedre måte og tilpasse undervisningen etter dette. Vurdering for læring har vært 
et mål, samt videreutvikle vurderingsmetode/praksis. I større grad utnytte 

lærerressursene, samt effektivisere spesialundervisningen, har også vært viktig. 
 

Tiltak: Matematikk, norsk og engelsk er i større grad blitt parallellagt på 
timeplanen, og på denne måten har elevene fått noe bedre oppfølging på tvers 
av klassene etter behov. Organiseringen har også gitt noe gevinst i antall 

lærertimer brukt til spesialundervisning. Skolen har også i løpet av høsten prøvd 
ut elevbedrift som alternativ læringsarena for de elevene som kan ha nytte av 

dette. I tillegg benytter noen av skolens elever tilbudet Aschjem gård tre dager i 
uken. Ledelse og lærere har i felleskap jobbet med undervisningsvurdering og i 
større grad enn tidligere sett på effektive vurderingsmetoder. Med tilgangen til 

flere digitale hjelpemidler som Onenote, Teams, Onedrive osv. i 2018, har noe av 
vurderingen blitt raskere og bedre tilpasset. Alle lærere har tatt hjelpemidlene i 

bruk. 
 
Ås ungdomsskole, sammen med Nordbytun ungdomsskole, har også hatt besøk 

av Simen Spurkeland som holdt et motiverende og inspirerende foredrag med 
eksempler på gode vurderingsformer og metoder. Denne type erfaringsdeling 

gjør at lærere ved skolen i større grad jobber med egen utvikling ved å prøve ut 
nye metoder.  

 
Vurdering: Parallelleggingen av fagene har gitt en liten gevinst på effektivitet. 
Det er mulig enda mer parallellegging ville gitt en enda større gevinst, men er 

vanskelig å få til. De alternative læringsarenaene virker svært godt på enkelte 
elever. Av elevundersøkelsen ser vi at vi ikke har klart å få til en så god 

vurderingspraksis som vi har mål om, men vi er på vei. 
 
Veien videre: Vi ser at vi må jobbe videre med kompetanseheving innenfor 

vurderingsfeltet. Til høsten vil det være to fag på 8. trinn der det kun vil bli gitt 
tallkarakterer ved terminslutt. Dette vil antagelig kreve en endret 

vurderingspraksis mot mer vurdering for læring. Skolen må også jobbe videre 
med å utvikle kapasiteten til å gi tilpasset undervisning.  

 

Satsningsområde 4: Utvikling av profesjonsfelleskap og læringsmiljø 

(Profesjonsutvikling) 

 
Mål: Å utvikle en mestringsorientert målstruktur i skolen.  

 
Tiltak: Vi har i høst ikke gjennomført heldagsprøver på 8. trinn. Noe av 

intensjonen har vært å sette læring og mestring i fokus framfor resultater. Dette 
har medført at lærerne i større grad vurderer for læring. Det er gitt felles 
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opplæring i regi av kommuneetaten, kurs i regi av kompetanseløftet i 

dybdelæring og kritisk tenkning. Videre har 14 lærere deltatt på kurs i P4C.  
 

Vurdering: Skoleledelsen og lærerkollegiet har i større grad enn tidligere en 
felles forståelse av de krav og forventninger som kommer med innføringen 
fagfornyelsen og ny overordnet del. Sammen ser vi nødvendigheten og fordelene 

av å sette «håndverket» i fokus. En skole med et utviklingsorientert 
profesjonsfelleskap er nødvendig for å kunne skape et godt læringsresultat og 

trygge, gode lærere og elever.  
 
Veien videre: Vi vil i kommende år jobbe videre profesjonsutvikling ved at vi 

setter oss tydelige og konkrete mål – både skolens ledelse og den enkelte lærer. 

Elevens utbytte av opplæringen (resultater) 

 Skolens resultater viser at våre elever skårer meget bra. 
Grunnskolepoengene økte også i år, med over ett poeng fra i fjor, og vi 

ser en jevn økning de siste årene. 

 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 

Grunnskolepoeng 44,3 43,24 42,57 42,38 41,88 

 

Eksamenskarakterer, skriftlig eksamen:  

  2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 

Norsk   3,74  3,71  3,87  3,58  3,24  

Matematikk   4,23  3,89  4,33  3,31  3,53  

Engelsk   4,15  4,5  4,25  3,93  3,99  

Elevens faglig prestasjoner er positive.  

 

Elevundersøkelsen 

Snitt 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 

1.1 

Motivasjon 
3,64 3,78 3,84 3,91 3,68 

1.2 Innsats 

 

4,05 4,11 4,21 4,21 4,10 

1.3 Mestring 

 

3,98 4,08 4,01 4,12 4,06 

1.4 Faglig 

utfordring 
4,22 4,22 4,36 4,32 4,23 
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Snitt 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 

1.5 Relevant 

opplæring 
3,56 3,68 3,86 3,88 3,69 

2. 

Arbeidsmiljø 
     

2.1 Trivsel 4,18 4,29 4,34 4,39 4,20 

2.2 Trygt 

miljø 
3,94 3,98 4,20 4,16 4,01 

2.5 Mobbing 

blant elever 
4,72 4,73 4,79 - - 

2.6 Digital 

mobbing 
4,87 4,88 4,87 - - 

2.7 Mobbing 

fra voksne 
4,85 4,84 4,88 - - 

3. Klasse-

ledelse 
     

3.1 Støtte fra 

lærerne 
4,03 4,12 4,22 4,28 4,07 

3.2 Arbeidsro 3,48 3,61 3,70 3,71 3,50 

3.3 

Elevdemokrati 

og 

medvirkning 

3,38 3,50 3,57 3,60 3,33 

3.4 Felles 

regler 
3,88 3,92 4,04 4,06 3,93 

3.5 Lærings-

kultur 
3,81 3,95 4,03 4,03 3,77 

3.6 Praktisk 

opplæring 
3,24 3,34 3,53 3,41 3,26 

3.7 Variert 

opplæring 
3,71 3,90 3,91 3,97 3,74 

4. Vurdering 

 

     

4.1 Vurdering 

for læring 
3,54 3,63 3,69 3,84 3,68 

4.2 Egen-

vurdering 
2,83 2,87 3,04 3,01 2,84 
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Vurdering: Vi ser at våre elever skårer godt resultatmessig. Elevundersøkelsen
viser at innenfor områdene innsats, mestring,trivsel, støtte fra lærerne og
foresatte, skårer vi bra, men at det er utfordringer innenfor områdene vurdering,
egenvurdering og vurdering for læring, praktisk læring, elevmedvirkning,
arbeidsro og motivasjon. Undervisningen er tradisjonell i den forstand at pensum
og eksamen styrer undervisningen og lærestoff. Vi tenker at skolens satsing på
tverrfaglige prosjekter, dybdelæring, samarbeid med Vitenparken og den
naturlige skolesekken, ikke har gitt et forventet positivt utslag på elevenes
motivasjon i elevundersøkelsen.

Veien videre: Vi ønsker
å skåre bedre på
vurdering,
elevmedvirkning og
motivasjon i
elevundersøkelsen, og
disse områdene blir
viktige i året som
kommer.

Del 2 Utviklingsmelding 201 9
Oversikt

Bærekraftig utvikling (tverrfaglig undervisning og dybdelæring)
Dybdelæring/læreplanfornyelsen (Tilpasset opplæring og vurdering for
læring)
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 Lesing (Dysleksivennlig skole) 

 Utvikling av profesjonsfelleskap og læringsmiljø (Profesjonsutvikling) 
 

Skolens visjon 

Læring, mestring og trivsel i et trygt og stimulerende miljø. 

 

Bærekraftig utvikling (tverrfaglig undervisning og 

dybdelæring) 

 

Mål: Satsingen på en bærekraftig skole i holdning og handling opprettholdes, 

men vekten legges i større grad på utvikling av tverrfaglig undervisning og 

dybdelæring.  

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. Dybdelæring 

og tverrfaglighet handler om at barn og unge skal ha kompetanse som styrker 

dem i møtet med fremtidens utfordringer. De må derfor øves i å kunne se 

sammenhenger som går på tvers av fagfelt. 

Tiltak: 

- Elever og lærere på Ås ungdomsskole skal ha en felles forståelse av 
begrepet «kompetanse». Denne skal være styrende for planleggingen, 
gjennomføringen og vurderingen av undervisning og læringsaktiviteter 

som foregår i regi av skolen. 
 

– Erasmusprosjektet «Be a Change» videreføres og avsluttes i løpet av 

vårterminen 2019. Skolen vil etter vurdering av det pågående prosjektet, 
beslutte om det skal settes i gang et nytt prosjekt. 
 

 

– Samarbeidet gjennom «Den naturlige skolesekken» og Vitenparken 
fortsetter. 

 

 

– Tolv lærere skal i sin undervisning minimum gjennomføre seks 
undervisningstimer der P4C-metodikken tas i bruk. Erfaringene med 

metodikken skal dokumenteres, vurderes og deles i fagseksjoner, på trinn 
og/eller i plenum. 
 

- Hver fagseksjon utvikler minst to fenomenbaserte undervisningsopplegg 
som gjennomføres på minst to av trinnene. Opplegget evalueres og 
erfaringer deles i plenum. 
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Evaluering: Tiltakene evalueres i team og i ledergruppa. Ledergruppa 

gjennomfører observasjoner av undervisningstimene og følger observasjonene 

opp i medarbeidersamtale. Elevundersøkelsen vil også bli et nyttig 

vurderingsverktøy.  

 

Dybdelæring/læreplanfornyelsen (Tilpasset opplæring og 

vurdering for læring) 

 

Mål: Elevene skal oppleve at de får tilpasset opplæring både i 

normalundervisningen og spesialundervisningen. Videre skal elevundersøkelsen 

vise grønne verdier for området vurdering og motivasjon høsten 2019. 

Begrunnelse: Ås ungdomsskole scorer lavt på elevundersøkelsen når det gjelder 

vurdering og motivasjon. Hypotesen er at godt tilpasset undervisning gir 

mestringsfølelse og således god motivasjon. Dette gir igjen bedre forutsetninger 

for god læring. 

Tiltak:  

- Undervisningen skal bygge på følgende prinsipper: inkludering, variasjon, 
sammenheng, relevans, verdsetting, medvirkning og erfaring.  

 

- Den enkelte lærer skaffer seg innsikt i elevenes faglige- og sosiale 
forutsetninger gjennom verktøyene kartleggeren og klassetrivsel, samt 

andre hvis nødvendig. 
 

- I vurderingsarbeidet på Ås ungdomsskole skal den enkelte lærer: 

o Forsikre seg om at elevene forstår hva de skal lære og hva som er 
forventet av dem 

o Gi elevene systematisk muntlige og skriftlige tilbakemeldinger som 

forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. 
o Gi eleven råd og veiledning om hvordan han eller hun kan bli bedre. 

o Involvere eleven/e i læringsarbeidet blant annet med bruk av 
egenvurdering. 
 

- I naturfag og norsk gis det kun tallkarakterer ved terminslutt fra høsten 
2019 på 8. trinn.  

 

- Den enkelte lærer på Ås ungdomsskole skal til enhver tid ha et selvvalgt 
utviklingsområde som han eller hun har som mål å øke sin kompetanse 

innenfor.  
 

- Ås ungdomsskole skal ha fastlagt tid og mal for innhold og 

organisering/gjennomføring av elev- og utviklingssamtalene. 
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- Alle elever skal gjennomføre «Kartleggeren» i engelsk, norsk og 

matematikk høst og vår.  
 

- Kartleggingsresultatene og dataene fra Nasjonale prøver og 

Elevundersøkelsen skal analyseres og brukes som 
støtteinformasjonsgrunnlag for planlegging og gjennomføring av 

undervisningen på individ-, klasse-, trinn- og skolenivå. 
 

- «Omvendt» planlegging innarbeides som grunnleggende metode i 
årsplanleggingen og planleggingen av undervisning og læringsaktiviteter. 

 

Vurdering:  

- Utviklingsområdet velges og vurderes med observasjon, 
egenvurdering/kollegavurdering. 

- Vurdering i team og felleskap 
- Elevundersøkelsen 
- Nasjonale prøver 

- Eksamensresultater 
 

Lesing (Dysleksivennlig skole) 

 

Mål: Implementere dysleksivennlig metoder etter kriterium nr. 7 i kriteriene for 

å bli en dysleksivennlig skole. 

Begrunnelse: Kriterium nr. 7 har følgende momenter som skolen trenger å løfte 

fram. Metodene er sammenfallende med utviklingen av tilpasset undervisning og 

vurdering for læring. 

- Metoder som sikrer forståelse. 
- Gode lese- og læringsstrategier 

- Gode rutiner for vurdering for læring. 
- Bruke flere sansekanaler i undervisningen, jfr. Læringsstiler. 
- God struktur i all undervisning. 

- Gode lekseplaner/avtaler med foreldrene. 
 

Vurdering: Observasjon fra ledelsen/kollegaveiledning, team, og 

elevundersøkelsen. 

 

Utvikling av profesjonsfelleskap og læringsmiljø 

(Profesjonsutvikling) 

 

Mål: Å utvikle en skole med en mestringsorientert målstruktur. 
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Begrunnelse: Profesjonsutvikling henger nøye sammen med de overstående 

utviklingsområdene. Det er med andre ord gjennom arbeidet med utviklingen av 

hvordan skolen i løser sin kjernevirksomhet, at læreprofesjonen og 

profesjonsfelleskapet utvikles. En mestringsorientert målstruktur vil være 

førende for undervisning og vurdering, samt kunne dempe et uheldig 

resultatfokus. 

Tiltak: 

- skoleledelsen må klart og tydelig kommunisere krav og forventninger til 
den enkelte lærer og lærerkollegiet i gjennomføringen av utviklingsplanen. 

-  skoleledelsen skal gi lærere tydelige tilbakemeldinger som forteller 
lærerne noe om kvaliteten på arbeidet med målene i utviklingsplanen. 

- skoleledelsen skal gi lærerne råd, veiledning og støtte i gjennomføringen 
av planen. 

- skoleledelsen skal involvere lærerne i underveisvurdering og justering av 

mål og tiltak. 
- Skoleledelsen skal i samarbeid med lærerne organisere arbeidstiden på 

skolen slik at forutsetningen for måloppnåelse blir best mulig. 
 

 

 




	Del 1 Tilstandsrapport 2018
	Skolens satsningsområder for 2018:
	Satsningsområde 1: Bærekraftig utvikling (tverrfaglig undervisning og dybdelæring)
	Satsningsområde 2: Lesing (Dysleksivennlig skole)
	Satsningsområde 3: Dybdelæring/læreplanfornyelsen (Tilpasset opplæring og vurdering for læring)
	Satsningsområde 4: Utvikling av profesjonsfelleskap og læringsmiljø (Profesjonsutvikling)

	Elevens utbytte av opplæringen (resultater)

	Del 2 Utviklingsmelding 2019
	Oversikt
	Skolens visjon
	Bærekraftig utvikling (tverrfaglig undervisning og dybdelæring)
	Dybdelæring/læreplanfornyelsen (Tilpasset opplæring og vurdering for læring)
	Lesing (Dysleksivennlig skole)
	Utvikling av profesjonsfelleskap og læringsmiljø (Profesjonsutvikling)


