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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Åsgård skoles satsningsområder for 2018: 

 Gode overganger  

 Bærekraftig utvikling 

 Lesing 

 Dybdelæring 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

 

Slik har skolen jobbet med satsningsområdene: 

Satsingsområde 1: Gode overganger 

Åsgård skole følger og bruker den kommunale planen for gode overganger. 

Samarbeidet med barnehagene som har elever som skal starte ved Åsgård skole 

fungerer godt. Det gjør også samarbeidet med Ås ungdomsskole.  

Tilbakemeldinger fra elever og foresatte viser oss at overgangene ved Åsgård 
skole fungerer godt. Dette er en del av skolens rutiner som opprettholdes og 

videreføres. 

Satsingsområde 2: Bærekraftig utvikling 

-Åsgård skole er nå en av to skoler i Norge som er sertifisert som rettighetsskole  

Åsgård skole hadde som mål å bli sertifisert som Rettighetsskole i 2018. FNs bærekraftmål 
er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. Rettighetsskolesatsningen tar utgangspunkt 

i følgende mål:   

Mål 4 God utdanning: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og 

fremme muligheter for livslang læring for alle»,  

Mål 16 Fred og rettferdighet: «Fremme fredelige og inkluderende samfunn med 

sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge 

velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer».  

Sertifiseringen ble godkjent i juni 2018. Barnekonvensjonen og økt 

elevmedvirkning preger i større grad skolen gjennom Rettighetsrådet, 

utarbeiding av trivselsavtaler på trinnene og trivselsvandrere i friminuttene. 

Åsgård skole er nå inne i år 2 på Rettighetsskolesatsningen og vi ser at 

Barnekonvensjonene er i ferd med å bli en naturlig og viktig del av hverdagen for 

både voksne og barn.  

Det at alle har rettigheter, gjør at alle også har plikter til å bidra til at alle andre 

også får oppfylt sine rettigheter. Det at barna kan få komme med sin stemme og 

være med å påvirke skolehverdagen sin ser vi positive effekt av. Konkret 

gjennom endring av inspeksjonsordning for lærerne og innføring av 
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trivselsvandrere i friminuttene med fokus på å hjelpe alle elever til å ha en trygg 

og god skolehverdag. Opplæring i demokratiske prosesser  

og opplevelsen av å bli tatt på alvor, men samtidig lære at det er noen ting de 

voksne skal bestemme, er i tråd med FNs bærekraftmål. Satsningen på 

Rettighetsskole videreføres og utvikles i 2019. 

20.6. ble Åsgård skole offisielt sertifisert som Norges første Rettighetsskole i samarbeid 

med UNICEF Norge. Uke 38 var det Rettighetsuke på Åsgård skole med fokus på å 

lære om Barnekonvensjonen.  Målet var at alle skulle lære mer om barns rettigheter og 

ha fokus på elevenes psykososiale miljø og gode felles opplevelser. Elevene var 

sammen både på trinn og i aldersblandede grupper hvor de så på noen utvalgte 

barnerettigheter og jobbet med disse.  Det var en annerledes uke med mye praktisk 

arbeid, konserter, elevunderholdning, lek og tur. I løpet av uken ble det opprettet et 

rettighetsråd. 7.trinn brukte bl.a uken til å dokumentere det som skjedde rundt på 

skolen ved hjelp av læringsbrettene sine. Resultatet ble en «Rettighetsavis» 

 

             
 

 

Satsingsområde 3: Lesing  

-Skolen ble i juni 2018 sertifisert som en dysleksivennlig skole av Dysleksi 

Norge. 

Åsgård skole har siden mai 2016 jobbet systematisk med lesing som 
grunnleggende ferdighet. At skolen nå er sertifisert som en dysleksivennlig skole, 

innebærer at de 10 kriteriene som stilles er oppfylt.  

Slik jobber vi på Åsgård:  

- Skolen har en egen, lokal leseplan 
basert på «Ta ordet», en kommunal 

ressursbok for språk-, lese- og 
skriveopplæring samt den 

kommunale leseplanen.   
- Høsten 2016 ble «lesing i alle fag» 

innført på alle trinn ved Åsgård 

skole. Dette arbeidet ledes av 
skolens leseveileder og spes.ped. 

koordinator. Tanken er at hele skolen 
leser fra kl. 08:30-9:00 hver dag. 

Elever på 7.trinn har framføring for alle lærere 

ved skolen om dysleksi og hvordan det kan 

oppleves å ha dysleksi. 
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- Leseopplæringen skjer etter en oppsatt periodeplan som tar utgangspunkt 
i skolens lokale leseplan og opplæring i ulike typer lese- og 

læringsstrategier (vedlegg). Dette er således ikke «frilesing» der elevene 
kan lese i egen bok, men en opplæringsøkt med fokus på trening og 

innlæring av ulike lese- og læringsstrategier i ulike fag. 

Skolen opplever at det systematiske arbeidet som legges ned i forhold til 

leseopplæring og oppfølging av denne gir effekt på flere nivåer. Pedagogene har 
god forståelse av viktigheten av lesing i alle fag. Vi ser at økt kompetanse hos de 
voksne fører til at vi klarer å hjelpe flere elever som strever med lesing/skriving 

tidligere og bedre.  

Når vi ser på resultatene av nasjonale prøver i lesing på 5.trinn ser vi at elevene 
scorer i snitt 54 skalapoeng. Snitt på nasjonalt nivå er 50 skalapoeng. Når det 
gjelder utvikling over tid ser vi at en positiv trend med en nedgang fra 15,2% 

(2016) til 10,3 % (2017) til 6% (2018) på mestringsnivå 1. Dette viser at skolen 
har en markant lavere andel elever som presterer på det svakeste 

mestringsnivået sammenliknet med kommunens akkumulerte resultater og lande 
for øvrig. Vi ser også at det over tid har vært en positiv utvikling i andel elever 
som presterer på det øverste mestringsnivået, i 2018 presterte 40% av elevene 

våre på dette nivået, og resultatet ligger også her markant over kommunens 

akkumulerte resultater og landet.  

 Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 

Engelsk 19,6% 49,0% 31,4% 52,3 

Regning 1,9% 63,5% 34,6% 54,5 

Lesing 6,0% 54,0% 40,0% 54,1 
Tabell 1 Nasjonale prøver 5. trinn høsten 2018 

Ser vi på avgivertallene over tid, observerer vi den samme positive trenden.  Av 

8.trinns elevene som gikk ut fra Åsgård skole sommeren 2018 skårer 87% av 
elevene på de tre øverste mestringsnivåene. Elevene skårer i snitt 52 

skalapoeng, snitt på nasjonalt nivå er 50. 

Vi er opptatte av at sertifiseringen som dysleksivennlig skole ikke skal være en 

sovepute for oss, men et springbrett for videreutvikling i 2019. 

Satsingsområde 4: Dybdelæring  

Ved Åsgård skole har vi hatt dybdelæring som tema på møter med det 
pedagogiske personalet. Skolen gjennomfører nå minimum tre tverrfaglige 
temaperioder a tre uker på hvert trinn i løpet av skoleåret, som inkluderer alle 

basisfagene og flere av temafagene.  

Både pedagogene og elevene opplever temaperiodene som motiverende og en 
annerledes og morsom form for læring. Forberedelsene krever utstrakt 
samarbeid og tvinger oss til å se fagene i forhold til hverandre. En slik 

arbeidsform krever en annen type pedagogikk og klasseledelse, og 
erfaringsutveksling mellom trinnene er en god måte å dele kompetanse på. Vi 

ser på dette som en forberedelse og en inspirasjon til innføringen av de nye 

læreplanene i fag i 2020.  

Dybdelæring vil være et naturlig fokus også i 2019. 
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Satsingsområde 5: Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

Åsgård skole organiserer våre lærer i arbeidslag som har et felles ansvar for et 
trinn med elever. Det betyr at elevene organiseres i mer eller mindre faste 

gruppe, ut ifra hva som er til elevenes beste og de ressursene som er 
tilgjengelige. Målet er å utvikle og 

styrke profesjonsfellesskapet til 
lærerne i størst mulig grad. Skolen 
deltar på de kommunale lærende 

nettverkene der fokuset er 
dybdelæring/kompetanse og 

utvikling av profesjonsfellesskap, i 
tillegg til en plandag med Sten 
Ludvigsen med samme tema. Det 

legges opp til at skolene skal jobbe 
med temaene mellom de lærende 

nettverkene. Dette arbeidet drives 
av skolens ledelse sammen med plangruppa ved Åsgård skole.  Det å treffe 
pedagoger fra andre skoler, høre det samme som og arbeide sammen med, 

oppleves som utfordrende, utviklende og morsomt med tanke på utviklingen av 

profesjonsfellesskap for alle lærerne i Ås kommune. 

Åsgård skole har gjennom de siste årene arbeidet systematisk for å ta vare på og 
videreutvikle et godt psykososialt miljø for både barn og voksne ved skolen. 

Dette blant annet ved å innføre bruk av «MITT VALG»1 som metode og utvikle og 
revidere «Åsgård skoles plan for positivt skolemiljø». Denne planen ligger til 

grunn for skolens kontinuerlige arbeid med læringsmiljøet. 
Kartleggingsverktøyene «Innblikk» og kartleggingsverktøyet «klassetrivsel.no» 
brukes i tillegg til resultater fra Elevundersøkelsen.  Dette gir ledelsen og 

kontaktlærerne en samlet og god oversikt over det sosiale nettverket i den 
enkelte klasse, på alle trinn. Kartleggingene viser at stort sett alle elevene trives 

godt på skolen. Det er imidlertid noen spesielle utfordringer på et trinn og 
enkeltutfordringer i elevmiljøet. Dette jobbes det med. Målet er at alle elevene 

på Åsgård skole skal ha det bra på skolen.  

I Elevundersøkelsen ser vi at elevene ved Åsgård skole trives godt på skolen og 

at de opplever at det er et trygt skolemiljø. Skolen har en vikarmodell som gjør 
at vi bruker våre egne pedagoger som vikarer ved korttidsfravær. Dette gjør at 
elevene møter kvalifiserte pedagoger og at de voksne blir kjent med elever også 

utenfor eget trinn. 

2.1 Trivsel 4,46 

2.2 Trygt miljø 4,37 

2.5 Mobbing blant elever 4,73 

2.6 Digital mobbing 4,83 

2.7 Mobbing fra voksne 4,94 
Tabell 2 Resultater fra Elevundersøkelsen høsten 2018 (5.-7. trinn).  

Når vi går dypere ned i resultatene fra Elevundersøkelsen ser vi også at det er 

ingen som svarer at de sjelden eller aldri har noen å være sammen med i 

                                       
1 Åsgård skole innførte «Mitt valg» fra høsten 2015, dette har blitt videreført på alle trinn siden.  «Mitt Valg» er et 

undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i videregående skoler støttet av Lions 

klubbene i Norge. Programmet er tilpasset lærerplanene og oppdateres løpende i forhold til reformer i skolen. «Mitt valg» er et 

metodisk verktøy som lærerne kan bruke i klasserommet. Lærerne må skoleres før opplegget tas i bruk. Utdanningsdirektoratet 

har vurdert «Mitt Valg» som et program som kan vise dokumenterte resultater. 
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friminuttene. I følge elevene på 5.-7. trinn på spørsmål om de har blitt mobbet 
av andre elever på skolen de siste månedene, forekommer mobbing sjelden.  

Men det finnes en liten gruppe elever som sier at de har blitt mobbet på skolen 

de siste månedene. Indikatoren er nærmere grønt enn rødt nivå.  

I ny overordnet del til den reviderte utgaven av Kunnskapsløftet fokuserer på 
profesjonsfellesskap som en viktig arena for videreutvikling av norsk skole. Ås 

kommune vil også neste skoleår arrangere lærende nettverk der Åsgård skole vil 
delta i tillegg til arbeidet som legges ned lokalt ved skolen. Den reviderte «Plan 
for positivt skolemiljø» skal implementeres og arbeidet med «Mitt valg» og 

«Rettighetsskole» vil videreføres i 2019. 

 

Åsgård SFO 
- Lek med alt det leken innebærer av sosial samhandling, kreativitet, fysisk 

utfoldelse og læring, er det som vektlegges ved Åsgård SFO.   
 

November 2018 ble det igjen gjennomført en trivselsundersøkelse ved Åsgård 

SFO. Resultatene viser nok en gang veldig høy grad av trivsel blant barna. De 

opplever å ha venner å være sammen med og å være omgitt av voksne som ser 

dem og tar dem på alvor. Vi får også gode tilbakemeldinger fra foreldre om barn 

som trives. Dette er hva vi vil vektlegge i året som kommer:  

 Variert uteaktivitet – vi fortsetter å jobbe med å få enda flere barn til å 

være fysisk aktive og ha det gøy ute ved å innføre flere ukentlige 

uteaktiviteter. Frilek og spontanitet vil fortsatt være viktig, men vi ser at 

vi i enda større grad kan inspirere barna til å være nysgjerrige, 

utforskende og mer kreative i sine valg av uteaktiviteter.  

 Forslagskassa som vi innførte i fjor har gitt oss noen gode innspill, men vi 

ser at det først og fremst er de systematiske barnesamtalene som bidrar 

til konstruktive forslag, og som samtidig gir oss god oversikt og sikrer at vi 

ser hvert enkelt barn. Vi ønsker å gjøre barnesamtalene enda bedre og 

mer systematiske. 

 Åsgård skole har blitt en Rettighetsskole og samarbeider tett med Unicef. 

Barns medbestemmelse og medvirkning er derfor naturlig nok noe vi 

vil fortsette å legge stor vekt på i utviklingsarbeidet vårt. Det har bl.a. 

kommet inn et ønske fra flere av våre elever om at skolen skal bli bedre 

på avfallssortering og resirkulering. SFO vil derfor starte et prosjekt der vi 

skal kompostere og deretter bruke jorda til å plante nyttevekster.  
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Fra halvårsplanen høsten 2018: Spiselig i naturen – vi safter og sylter – 

Barna lærer om hva naturen har å by på av spiselig og hvordan vi safter og 

sylter. Vi lar bildene tale for seg: 

 

 

 

 

 

 

De ansattes arbeidsmiljø 
Åsgård skole har hatt fokus på at både barn og voksne skal ha et trygt og godt 

psykososialt arbeidsmiljø. Skolens ledelse har en uttalt filosofi om at grunnlaget 
for et godt og trygt miljø for elevene legges ved at de ansatte trives og opplever 
at deres arbeidsmiljø er positivt og trygt. Som en del av at Arbeidstilsynet 

gjennomførte tilsyn i grunnskoler i Østfold og Akershus, fikk skolen tilsyn 
14.mars 2018. Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger 

arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade.  

Sentrale temaer var: 

 HMS-opplæring for ledere 
 Systematisk HMS arbeid 

 Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoen for at ansatte kan bli 
utsatt for vold eller trusler om vold 

 Ledelse og medvirkning 
 Informasjon og opplæring knyttet til håndtering av vold og trusler om vold 

 Bruk av bedriftshelsetjenesten og andre eksterne samarbeidspartnere 

Dokumentasjon ble sendt fra skolen til Arbeidstilsynet i forkant av tilsynet 

14.mars. Tilstede ved tilsynet var rektor, to inspektører, verneombud og SFO-
leder fra skolen. Under tilsynet ble det lagt spesielt vekt på temaet vold og 
trusler om vold for ansatte. Skolen gjorde rede for våre rutiner både på dette 

området og andre områder innen HMS- arbeidet. 

Tilsynet ble gjennomført uten at Arbeidstilsynet påla skolen endringer i HMS-
systemene og rutinene. Med dette mener vi at skolen kan fastslå at vi har fokus 
både på elevenes, og de ansattes psykososiale arbeidsmiljø. En utfordring dette 

året har vært belastningen det er å være en del av en organisasjon der framtiden 
oppleves som usikker. Det har vært voldsomt engasjement blant både voksne og 

barn i forhold til Åsgård skoles framtid og politikernes vingling i forhold til dette.  
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Del 2 Utviklingsmelding 2019 

Oversikt 

2018 er et år preget av god driv og hvor vi fortsetter å se resultater i forhold til 
fokus på systemer og rutiner. Skolens plangruppe jobber godt, og er en viktig 

pådriver for at vi holder fokus på utviklingstemaene våre over tid. Dette mener vi 
er viktige suksessfaktorer.  Vi ser med spenning fram til neste skoleår hvor vi 
antar at skolen skal flyttes i nye lokaler på modulskolen samtidig som vi fortsette 

å holde fokuset på skolens utviklingsområder. Dette skal gjøres samtidig som vi 
som skole skal inn i en rydde/flytte og byggeprosess i forhold til at det nå er 

vedtatt at det skal bygges nye Åsgård skole.  

Satsningsområder 2019: 

 Gode overganger  

 Bærekraftig utvikling 

 Lesing 

 Dybdelæring 

 Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

Åsgård skolen visjon 
 

Dette kjennetegner elevene: 

Vi er aktive, gjør vårt beste for å lære - vi setter oss mål 

Vi synes det er spennende og morsomt å lære 

Vi hører på de voksne og følger skolens regler 

Vi er trygge og trives på skolen 

En Åsgård-elev er en god venn 

 

Dette kjennetegner personalet: 

Vi er godt kvalifiserte og kunnskapsrike voksne 

Vi underviser på en variert måte, tilpasset den enkelte elev. Vi begeistrer barna! 

Vi er tydelige og forutsigbare ledere som har en felles holdning til grensesetting og 

regler 

Vi ser og tar hver enkelt elev på alvor, viser omsorg og respekt og gir dem tro på seg 

selv 

Vi møter foreldrene med åpenhet og respekt 

Vi er profesjonelle samarbeidspartnere som deler på kunnskap, utfordrer og støtter 

hverandre 

Vi har godt humør og trives på jobb 

 

Dette kjennetegner foreldrene: 

Vi formidler positive holdninger til læring og følger opp barnas skolearbeid 

Vi snakker pent om skolen og bidrar til et godt samarbeid 

Vi tar raskt kontakt med skolen dersom det er noe det må gripes fatt i 

Vi tar skolens råd og regler på alvor 

Vi bidrar til et trygt og inkluderende skolemiljø der ingen holdes utenfor 

Vi følger opp trinnets sosiale plan og gjør oss kjent med andre foreldre og elever på 

trinnet 

 

Dette kjennetegner ledelsen: 

Vi drifter og utvikler organisasjonen Åsgård til en spesielt god 
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Gode overganger  

Dette er et av de kommunale satsningsområdene for alle skolene i Ås kommune. 

Åsgård har gode systemer og strukturer på dette arbeidet, og målet for 2019 er 
å videreføre disse og sikre at alle elevene våre opplever gode og forutsigbare 

overganger slik at vi dermed følger den kommunale planen. 

Bærekraftig utvikling 
En Rettighetsskole har FNs barnekonvensjon som hjertet i skolen kultur. 
Barnekonvensjonen er hovedverktøyet i et langsiktig arbeid med læringsmiljø og 

elevmedvirkning. Rettighetsskolen har som mål å gi elevene kunnskap om barns 
rettigheter, øke deres medvirkning og initiativ i skolehverdagen og samfunnet for 
øvrig, samt styrke deres sosiale og demokratiske evner gjennom fokus på 

verdier som likeverd, respekt, toleranse og deltagelse. Satsningen får betydning 
for valg av undervisningsmetoder og vinkling i de ulike fagene. Rettighetskolen 

har et Rettighetsråd som leder et strukturert og kontinuerlig arbeid med å 
forbedre skolens psykososiale miljø og realisere barnekonvensjonen. 

Rettighetsrådet består av representanter fra skolens ledelse, ansatte, foreldre og 
elever. Elevene er i flertall. På den måten vil to av de tverrfaglige temaene i det 
nye læreplanverket; demokrati og medborgerskap samt bærekraftig utvikling, 

prege hele skolens virksomhet.  

Rettighetsskoletanken er helt ny i Norge, men er godt utviklet i flere andre land. 

Vi lener oss på erfaringer gjort i Danmark og Storbritannia. I samarbeid med 
UNICEF Norge ser vi på veien videre, både lokalt her ved skolen, men også i 

forhold til at Åsgård skole kan være en ressursskole i videre arbeid med å utvikle 

flere norske rettighetsskoler. 

Målet for 2019 er å klare å opprettholde og videreutvikle fokuset på dette 

arbeidet gjennom den store omstillingsprosessen en flytting av en hel skole er.  

Lesing 
Lesing er en grunnleggende ferdighet som i stor grad påvirker prestasjoner i alle 
fag. Vi er opptatte av at sertifiseringen skolen oppnådde i 2018 ikke skal bli en 
sovepute, men heller en trigger for å videreføre det gode arbeidet som allerede 

gjøres. Skolen velger å videreføre og videreutvikle de tiltakene som allerede er 
implementert, samt fokusere på en ytterligere kompetanseheving av pedagogisk 

personale ifht normal og avvikende leseutvikling og de vanligste kjennetegnene 

for dysleksi og hvordan vi kan avhjelpe denne vansken for elevene.  

Målet med denne satsningen er at vi skal oppdage og legge til rette for elever 
med dysleksi tidlig, samt sikre at den generelle leseopplæringen vår holder en 

høy kvalitet som sikrer stadig framgang på kartlegginger av leseferdigheter. Vi er 
opptatt av at en sertifisering som dysleksivennlig skole ikke er en sovepute, men 
en trigger i forhold til at vi stadig jobber med å utvikle den systematiske 

leseopplæringen ved skolen. Vi har fokus på å utvikle systemer og strukturer 
som i enda større grad legger til rette for elever med utfordringer med 

lesing/skriving. Et slikt tiltak vil være innføringen av læringsbrett som skal 

innføres 1:1 i starten av 2019. 
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Dybdelæring 

Skolen skal fortsette å gjennomføre minimum tre tverrfaglige temaperioder a tre 

uker på hvert trinn i løpet av skoleåret, som inkluderer alle basisfagene og flere 
av temafagene. Forberedelsene krever utstrakt samarbeid og tvinger oss til å se 
fagene i forhold til hverandre. En slik arbeidsform krever en annen type 

pedagogikk og klasseledelse, og erfaringsutveksling mellom trinnene er en god 
måte å dele kompetanse på. Vi ser på dette som en forberedelse og en 

inspirasjon til innføringen av de nye læreplanene i fag i 2020. 

Åsgård skole sin modell med at alle lærere hører til et arbeidslag som har ansvar 

for et trinn med elever, mener vi at legger gode forutsetninger for videre arbeid i 
forhold til temaet dybdelæring og utvikling av profesjonsfellesskap lokalt ved 

skolen. Drahjelpen vi får gjennom den kommunale satsningen på lærende 
nettverk er svært verdifull og vil styrke oss i møte med innføringen av nye 

fagplaner.  

Utvikling av profesjonsfellesskap og læringsmiljø 

Åsgård skole sin organisering av lærerne i arbeidslag som har et felles ansvar for 
et trinn med elever har som mål å utvikle og styrke profesjonsfellesskapet til 
lærerne i størst mulig grad. Skolen deltar på de kommunale lærende nettverkene 

der fokuset er dybdelæring/kompetanse og utvikling av profesjonsfellesskap, Det 
å treffe pedagoger fra andre skoler og høre det samme som å arbeide sammen 

med dem, oppleves som utfordrende, utviklende og morsomt med tanke på 

utviklingen av profesjonsfellesskap for alle lærerne i Ås kommune. 

Åsgård skole har gjennom de siste årene arbeidet systematisk for å ta vare på og 
videreutvikle et godt psykososialt miljø for både barn og voksne ved skolen. 

Dette blant annet ved å bruke «MITT VALG» som metode og utvikle og revidere 
«Åsgård skoles plan for positivt skolemiljø». Denne planen ligger til grunn for 

skolens kontinuerlige arbeid med læringsmiljøet.  

Målet er at alle elevene på Åsgård skole skal ha det bra på skolen og at dette 

skal synes både i hverdagen og på kartlegginger. «Åsgård skoles plan for positivt 

skolemiljø» er revidert og planen skal implementeres i løpet av 2019. 
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