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Rapporten gir en oversikt over status ved Ås voksenopplæringssenter (VO) per 

1.12.2018, og den angir retning og rammer for utvikling og drift ved skolen i 

2019. Planen, som er drøftet med ansatte på senteret, skal gjennomføres i tråd 

med intensjoner og føringer i lovverk og kommunens styringsdokumenter. 

 
Svein M. Sirnes 

Rektor 
Ås VO 
Desember 2018 
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Del 1 Tilstandsrapport 2018 

Nøkkelinformasjon 

Grupper og deltakere 

Ås VO har følgende undervisningstilbud: 
 

- Norsk og samfunnskap etter introduksjonsloven 
- Grunnskole for voksne etter opplæringsloven 
- Særskilt tilrettelagt opplæring etter opplæringsloven 

 
I vårsemesteret 2018 hadde vi fem norskgrupper på dagtid i tillegg til 

forberedende grunnskoleklasse. I august 2018 ble antall norskgrupper redusert 
til tre (på nivåene A1, A2 og B1). I tillegg startet vi med eksamensrettet 
grunnskoleklasse. 

 
Per 1. august 2018 er undervisning for voksne med vedtak om særskilt 

tilrettelagt opplæring tilbakeført til Ås VO. Det er for tiden 21 elever i denne 
gruppen. 

 
Vi har et fulltids introduksjonsprogram. Skolen har også kveldskurs (to ganger i 
uken), med tilbud på nivåene A1 og A2. 

 

Norsk og samfunnskunnskap dag 47 

Forberedende grunnskoleklasse 7 

Eksamensrettet grunnskoleklasse 13 

Grunnskole Ski 1 

Kveldskurs 20 

 

Særskilt tilrettelagt opplæring 21 

  

Introdeltakere 27 

 

 

Ansatte 

 

Rektor 100 pst. 

1 kontorleder 100 pst. 

1 prøvekoordinator (midl.) 50 pst. undervisning, 50 pst. administrasjon 

5 lærere  100 pst. 

1 lærer 64 pst. (midl.) skoleåret 2018-19 

4 lærere – 

spesialpedagogikk 

280 pst. 

 



4 
 

Organisatoriske endringer  

Siden våren 2017 har det blitt vedtatt og gjennomført flere organisatoriske 

endringer fram til høsten 2018.  

 I mai 2017 vedtok Ås kommunestyre å reorganisere Ås VO som en 
selvstendig enhet etter at senteret hadde ligget under Ås ungdomsskole siden 
2015. Rektor ble tilsatt i 100 pst. stilling, og det ble opprettet en 

forberedende grunnskoleklasse.  
 

 I august 2018 startet vi med eksamensrettet grunnskoleløp. Året før fikk vi en 
forberedende grunnskoleklasse. Per 1.12.2018 er det 21 deltakere i 

grunnskoleklassene. 
 

 Siden skoleåret 2012-13 har Ås kommune kjøpt grunnskoleplasser av Ski 

kommune. Dette opphørte per 1.8.2018. (Skoleåret 2018-19 har Ås 
kommune kun én grunnskoleplass ved Ski voksenopplæringssenter.) 

 
 Når det gjelder grunnskoletilbudet etter opplæringsloven § 4A-2 andre ledd 

(«særskilt tilrettelagt opplæring», STO), vedtok Ås kommunestyre i mai 2018 

å tilbakeføre dette til Ås VO etter at det siden 2015 har ligget under 

Pedagogisk-psykologisk senter (PPS) i Ås. 

Status 

Fra sentrale myndigheter er det kommet ønske om at kommuner bør la 

introdeltakere som mangler grunnskole fra sitt hjemland, få ta grunnskole som 

ledd i introduksjonsprogrammet. Ved at Ås kommune har opprettet et senter for 

all voksenopplæring, burde alt ligge til rette for å utvikle et godt og funksjonelt 

tjenestetilbud som innfrir de forventninger som innbyggere og lokale og sentrale 

myndigheter har på dette området. 

 

Avlagte prøver i 2018 

Norskprøver: 143 

Statsborgerskapsprøver: 55 

Samfunnskunnskapsprøver: 59 
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Voksnes rett til opplæring – om voksenopplæringsfeltet 

Grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A  

 

 
§ 4A-1 Grunnskoleopplæring for voksne 

 
For å ha rett til grunnskoleopplæring må deltakere: 

 være over opplæringspliktig alder (ha fylt 16 år) 
 ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 
 ha lovlig opphold i Norge 

 ha behov for grunnskoleopplæring  
 

 
 
§ 4A-2 Spesialundervisning på grunnskolens område 

 
 Voksne som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet for voksne, har rett til spesialundervisning.  
 Voksne som har særlige behov for opplæring for å utvikle eller 

vedlikeholde grunnleggende ferdigheter, har rett til slik opplæring. 

 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet LK06 

 
Retten til grunnskoleopplæring for voksne omfatter de fagene som man 
trenger for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne: 

 
 norsk 

 engelsk 
 matematikk 
 to av fagene samfunnsfag, naturfag og KRLE 

 
 

Grunnskoleopplæringen er i utgangspunktet et treårig løp, men på grunnlag av 
den enkelte elevs kompetanse og tidligere skolegang foretas en individuell 
plassering på henholdsvis nivå A (eksamensrettet nivå), nivå B (forberedende 

til eksamensrettet nivå) og nivå C (forberedende til laveste nivå). 
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Norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven 

 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere er basert 

på: 
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrere (Rundskriv G-01/2016) 

 Forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne 
innvandrere 

 Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere 

 

Grunnskoleopplæring kan sammen med andre kvalifiserende tiltak inngå i 
introduksjonsprogrammet. Også for deltakere som har grunnskoleopplæring 

som en del av sitt introduksjonsprogram, skal programmet inneholde emner 
som forbereder til deltakelse i arbeidslivet. 

 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er kjernevirksomheten til Ås VO. 
Deltakerne er både i og utenfor introduksjonsprogrammet.  

 

 

Introduksjonsprogrammet 

 

Introduksjonsprogrammet er en av de to ordningene i introduksjonsloven. Et 
vilkår for å ha rett til introduksjonsprogram er at man har behov for 

grunnleggende kvalifisering. Programmet varer som regel i to år, men kan 
være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i det. 

Programtiden kan forlenges ved behov.  
 
Programmet er på fulltid, og deltakerne følger de samme fraværsreglene som i 

arbeidslivet ellers. Hoveddelen av programmet består av opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller 

tilknytning til yrkeslivet. Opplæring og tiltak beskrives i en individuell plan som 
er utarbeidet i fellesskap med og tilpasset den enkelte deltaker. 
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Skolens satsingsområder for 2018 

Satsingsområder 2018: 

1. Høy faglig og pedagogisk kvalitet på alle våre tjenester 

2. Felles visjon og strategi for integrering i Ås kommune 

3. Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid med andre 

voksenopplæringssentre 

4. Styrket samarbeid med NAV 

5. Økt fokus på lesing 

6. Økt fokus på digitale læremidler/ferdigheter 

7. Utvikle en samarbeidskultur preget av gjensidig respekt, trivsel og 

profesjonalitet 

8. Bedre informasjonsflyt 

9. Oppdaterte rutinebeskrivelser som er lett tilgjengelige, mer transparens 

 

Slik har skolen jobbet med satsingsområdene 

Satsingsområde 1  

Høy faglig og pedagogisk kvalitet på alle våre tjenester. Vi drøfter 

pedagogiske spørsmål både i formelle og uformelle sammenhenger. 

Undervisning i norsk etter introduksjonsloven er tjenestetilbudet som legger 

beslag på flest ressurser. Deltakere på våre norskkurs oppnår jevnt over gode 

resultater på skriftlige og muntlige prøver. Vi har registrert en økning i antall 

deltakere med liten eller ingen skolegang fra før, hvilket medfører en del 

utfordringer både pedagogisk og organisatorisk. Mens andre skoler tar imot 

nye elever ved skoleårets begynnelse, kommer deltakere til oss hele tiden.  

 

Veien videre 

Vi erkjenner at dersom deltakere/elever ikke har et godt grep på norsk, er det 

vanskelig for dem å tilegne seg kunnskaper i andre fag. For å kunne fungere i 

norsk arbeids- og samfunnsliv er det viktig å kunne lese, lytte, skrive og 

snakke.   

Alle som har undervist voksne, vet at læring i betydelig grad også finner sted 

utenfor klasserommet. Vi oppfordrer derfor lærerne til å ta deltakere med på 

korte «ekspedisjoner» til forretninger og virksomheter i senterets 

umiddelbare nærhet og på turer i nabolaget for å praktisere 

språkkunnskapene og på den måten gi deltakerne mestringsfølelse og 

inspirasjon. 

Ettersom det er store variasjoner i nyankomne innvandreres utdanning og 

arbeidserfaring, må vi benytte den fleksibiliteten som loven åpner for.  
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Sentrale myndigheter har de siste årene gitt uttrykk for at det er ønskelig at 

flyktninger kan få anledning til å ta utdanning på grunnskole- og 

videregående skole-nivå samtidig som de lærer seg norsk og 

samfunnskunnskap. 

 

 

Satsingsområde 2  

Felles visjon og strategi for integrering i Ås kommune. Medarbeidere ved Ås 

VO har gått grundig gjennom tjenesteanalysen som en arbeidsgruppe la fram 

høsten 2017, der behovet for en felles visjon og strategi for integrering i Ås 

kommune er et sentralt element. I august 2018 lot vi NAVs flyktningteam 

overta et av våre kontorer i håp om å gjøre det lettere for introdeltakere å få 

kontakt med teamet, og å styrke forbindelsen mellom teamet og lærere ved 

Ås VO.  

 

Veien videre 

Fra og med januar 2019 vil Ås VO være tettere tilknyttet NAV Ås. Vi regner 

med at denne organisatoriske endringen vil være et viktig steg på veien mot 

en felles visjon og strategi i integreringsarbeidet i kommunen. 

Satsingsområde 3  

Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid med andre 

voksenopplæringssentre. Vi er pålagt å tilby et 50-timerskurs i 

samfunnskunnskap på ulike språk. Dette gjøres i samarbeid med 

voksenopplæringssentre i Askim, Ski og Oppegård og legges til henholdsvis 

uke 8 og 40.  

Frogn og Vestby kommuner har siden august 2018 kjøpt deltakerplasser hos 

oss, både i grunnskoleklassene og i norskklassene.  
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Veien videre 

I desember 2018 vedtok Ski kommune å trekke seg ut av Follo 

Kvalifiseringssenter IKS som ledd i arbeidet med etableringen av Nordre Follo 

kommune. Det er kommet signaler fra de to andre kommunene som er med i 

dette senteret, Frogn og Vestby, om at de høyst sannsynlig vil se seg om 

etter en annen samarbeidspartner. Representanter for begge kommunene har 

gitt uttrykk for at det av flere grunner er naturlig for dem å orientere seg mot 

Ås. Vi har gitt uttrykk for at det er plass til flere introdeltakere i våre lokaler. 

Får vi til et samarbeid mellom Ås, Frogn og Vestby, vil det bety bedre 

ressursutnyttelse ved Ås VO. 

Satsingsområde 4  

Styrket samarbeid med NAV. Når Ås VO 1.1.2019 knytter tettere bånd til NAV 

Ås, vil det bli mulig å styrke samarbeidet mellom disse to enhetene, en 

utvikling som er i tråd med konklusjonene og anbefalingene i 

tjenesteanalysen som ble lagt fram høsten 2017. 

Satsingsområde 5  

Økt fokus på lesing. Lesing er en grunnleggende ferdighet som er en 

forutsetning for tilegnelse av teoretisk kunnskap. Noen vil kanskje si det er 

den aller viktigste ferdigheten.  

Å kunne lese er å kunne finne informasjon og forstå resonnementer og 

framstillinger i ulike typer tekster på skjerm og papir, og å kunne forholde seg 

kritisk og selvstendig til de leste tekstene. Utviklingen av leseferdigheter 

forutsetter at deltakerne leser ofte og mye, og at de arbeider systematisk 

med lesestrategier som er tilpasset formålet med lesingen, og med ulike typer 

tekster. Utviklingen går fra grunnleggende avkoding og forståelse av enkle 

tekster til å kunne forstå, tolke, reflektere over og vurdere stadig mer 

komplekse tekster i ulike sjangere. 

 

Veien videre 

Vi registrerer at det blant våre deltakere er en del analfabeter som trenger 

tett oppfølging. For å imøtekomme de behov for tilpasning som denne 

gruppen har, er det iblant nødvendig med omrokkering av lærerressurser på 

kort varsel. Det kan i neste omgang framtvinge endringer i timeplanen. En 

forutsetning for å lykkes er fleksibilitet fra personalets side.  

Satsingsområde 6  

Økt fokus på digitale læremidler/ferdigheter. Digitale ferdigheter er en viktig 

forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et 
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samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av 

premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Dette gir 

muligheter for nye og endrede læringsprosesser og arbeidsmetoder, men 

stiller også krav til metode og dømmekraft. Lærerpersonalet ved Ås VO har 

det siste året deltatt på et kurs i pedagogisk bruk av Ipad. Pc-ene som lærere 

og deltakere bruker, er blitt oppdatert. Vi har også gått til anskaffelse av 

programvare for feidepålogging. Vi registrerer at norske forlag stadig utvikler 

nettbaserte ressurser som et supplement til trykte læremidler. Dette er et 

område som vi vil jobbe enda mer med i det kommende året. 

Satsingsområde 7  

Bedre informasjonsflyt. Det har vært et uttalt mål å skape en tydelig «vi»-

kultur ved Ås VO. Strategien har vært mer åpenhet og løpende informasjon 

om saker som ansatte er opptatt av. Tillitsvalgte har hatt hyppige møter med 

rektor, og dersom en medarbeider har et spørsmål eller en sak han/hun vil ta 

opp, er døra inn til daglig leder alltid åpen. Vi har også utviklet et sett 

«kjøreregler» for å skape bedre lagånd og trivsel. 

Blant de tiltak som vi har iverksatt, kan vi for eksempel nevne at rektor ved 

slutten av hver uke sender ansatte en mail med oversikt over kommende 

ukes møter og evenementer. Den fungerer som en påminnelse, samtidig som 

den viser hvilke saker rektor og andre steller med. Vi har også tatt i bruk to 

digitale tavler som er blitt en nyttig informasjonskanal for deltakere og 

ansatte.    

Satsingsområde 7  

Oppdaterte rutinebeskrivelser som er lett tilgjengelige, mer transparens. Vi 

har revidert sentrale dokumenter som beskriver lovgrunnlaget for 

tjenestilbudet som Ås VO er ansvarlig for. I tillegg er interne 

rutinebeskrivelser blitt gjennomgått og oppdatert.  
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Skolens egenvurdering 
Vi er kommet et godt stykke på vei på alle satsingsområdene. I 2019 vil det 
igjen være organisatoriske endringer siden Ås VO skal knytte seg nærmere til 

NAV Ås. Vi tror utstrakt samarbeid med Frogn og Vestby kommuner vil være 
en stor fordel for Ås VO, både økonomisk og pedagogisk. 

Veien videre 
I 2018 ble lærere som tar seg av undervisning for elever med vedtak om 

spesialt tilrettelagt opplæring, tilbakeført til Ås VO.  
 

Det faktum at ansatte og kompetanse er samlet i en og samme enhet, åpner 
for fleksibel bruk av ressurser og kompetanse, for eksempel med tanke på 
tilpasset opplæring for deltakere som får opplæring etter introduksjonsloven. I 

tillegg legger organiseringen til rette for at deltakere i 
introduksjonsprogrammet kan få grunnskoleopplæring som en del av 

introduksjonsprogrammet.  
 
Vi erkjenner at vi må være innstilt på å effektivisere driften slik at strammere 

økonomiske rammer i minst mulig grad går ut over brukerne.  
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Del 2 Utviklingsmelding 2019 

Skolens visjon 

 Tilby deltakertilpasset opplæring og organisering med fokus på den 

enkeltes forutsetninger, ressurser og behov 
 Gjennomføre de til enhver tid lovpålagte oppgaver innenfor 

virksomhetens ansvarsområder  
 Bidra til livsmestring, fagkunnskaper og kvalifisering for aktiv 

deltakelse i samfunnet  

Konkretisering av mål for 2019 

Mål Tiltak Oppfølging/Ansvar 

Økt fokus på IKT og 

digitale læremidler 

Kursing av lærere Rektor 

Bedre ressursutnyttelse  Rektor 

Høy faglig og 
pedagogisk kvalitet på 

alle våre tjenester 

Skape flere arenaer for 
pedagogisk 

utviklingsarbeid 

Rektor/lærerstaben 

Samarbeid med andre 
kommuner 

 Rektor 

 

 

Om satsingsområdene 

 

Økt fokus på IKT og digitale læremidler. Digital kompetanse er en sentral del av 

fagene i skolen, fordi teknologiutvikling og digital teknologi har stor innvirkning 

på hvordan vi lever våre liv. Digital kompetanse er i dag en forutsetning for å 

kunne delta i ulike former for læring og fungere i arbeidslivet. Kritisk tenkning, 

kommunikasjon og samhandling vil i stor grad handle om å vurdere informasjon 

som er tilgjengelig digitalt. Lærere ved Ås VO skal gjennomføre 

kompetansehevingstiltak og bidra til en delings- og læringskultur. Lærere er 

forpliktet til å legge til rette for at elevene kan prøve og feile i trygge omgivelser. 

Alle lærere skal bruke de verktøy som til enhver tid er tilgjengelig i planlegging 

av og i undervisningen. Deltakere skal kunne jobbe med verktøy som fremmer 

kompetanser det vil være behov for i morgendagens samfunn, og som bidrar til 

at de kan delta i arbeidsliv og i samfunnet for øvrig.  

Bedre ressursutnyttelse. 2019 vil bli et år med endringer ved Ås VO. Mye tyder 

på at det vil bli tatt initiativ til et samarbeid med Frogn og Vestby kommuner. 

Dersom Frogn og Vestby kjøper deltakerplasser hos oss, vil vår økonomi styrkes. 

Vi fyller selv kun halvparten av kapasiteten i klasserommene vi har til 

disposisjon, så vi har plass til flere. Tar vi inn deltakere/elever fra to andre 

kommuner, må vi etablere gode rutiner for samarbeid med disse kommunene. 
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I august 2018 startet vi opp med eksamensrettet grunnskoleløp. Året før fikk vi 

en forberedende grunnskoleklasse 

Høy faglig og pedagogisk kvalitet på alle våre tjenester. Organisatoriske 

spørsmål har opptatt personalet ved Ås VO det siste året. Etter hvert som 

brikkene faller på plass, håper vi at vi kan ha sterkere fokus på pedagogiske 

utfordringer.  

Samarbeid med andre kommuner. Får vi til et konstruktivt samarbeid med Frogn 

og Vestby kommuner, vil vi styrke vår økonomi og få enda mer bredde i 

tjenestetilbudet.  
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