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Ny behandling i HOK - Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for 
Ås-skolen.  
 
Politisk behandling av K-sak 13/19, Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 

2019, har blitt utsatt av kommunestyret og sendt tilbake til HOK for ny behandling. 

Kommunestyrets tilbakesendelsesvedtak av 27.03.2019 lyder som følger:  

 

Saken utsettes og sendes tilbake til HOK for ny behandling.  

Det er flere motstridende opplysninger i rapportene, uforholdsmessige store fritak på 

enkelte skoler i nasjonale prøver som gjør at resultatene bedres, manglede 

avviksrapportering, manglede rapportering knyttet til mobbing etc.  

 

Kommunestyret ber HOK ta en gjennomgang av den enkelte skoles tilbakemelding 

med rektorene til stede i møtet, og komme med forslag til tiltak for å få bedret 

situasjonen knyttet til utfordringer i de enkelte skolene samt komme med forslag til 

hvordan avvik kan rapporteres og følges opp på en enkel måte.  

 

Kommunalsjef for oppvekst og opplæring har fått tilbakemelding på at følgende 

opplysninger i rapportene er motstridende:  

 Det er kommentert at grunnskolepoengene viser en positiv utvikling over tid. 

Dette stemmer ikke.  

 Resultater på nasjonale prøver viser en positiv utvikling over tid. Dette 

stemmer ikke da det også er uforholdsmessig høye fritakstall.  
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Grunnskolepoeng:  

I Ås ungdomsskoles rapport er tabell som viser utvikling over tid generert i synkende 

rekkefølge. Altså må tabellen leses fra høyre mot venstre. Skolens rapportering om 

at grunnskolepoengene viser en positiv utvikling, er således riktig.  

 

Utklipp fra tilstandsrapport 2018 for Ås ungdomsskole, s. 5:  

 

 
 
Utklipp fra tilstandsrapport 2018 Nordbytun ungdomsskole,  
 

 
 
Det er ingenting i ungdomsskolenes rapportering som tyder på at det er oppgitt 
motstridende opplysninger med tanke på grunnskolepoeng.  
 

Fritak nasjonale prøver:  

Nasjonale prøver er obligatorisk for alle elever, men skolene kan vurdere å innvilge 

fritak fra nasjonale prøver til elever som har vedtak om spesialundervisning eller 

særskilt språkopplæring. Fritaket er et enkeltvedtak med tre ukers klagerett. Rektor 

avgjør om en elev skal få fritak. Vurderingen skal gjøres i samråd med elevens lærer. 

Eleven skal ha en individuell vurdering for hver enkelt prøve. Videre skal fritak kun 

innvilges dersom resultatene ikke vil ha noen betydning for elevens videre opplæring.  

 

Noen skoler vil ha flere elever som er fritatt enn andre på grunn av 

elevsammensetningen på trinnet. Andel elever med vedtak om spesialundervisning 

eller særskilt norskopplæring varierer mellom trinnene i Ås kommune. Det er også 

store variasjoner fra et år til et annet. 
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Hvordan elevsammensetning kan påvirke fritaksprosenten:  

Antall nyankomne elever kan gi betydelig utslag på fritaksprosenten dersom det er 

mange elever som f.eks. går fra velkomstklassen og starter på 5. trinn når de 

overføres til sin nærskole, samt om det er flere elever fra velkomstklassen som 

overføres til samme nærskole. Dette er elever med særskilt norskopplæring. For de 

mindre skolene kan få elever med vedtak om fritak gi store utslag. Eksempelvis vil en 

klasse med 12 elever på 5. trinn med fritak på én elev tilsvare 8,3 %. Dersom det er 

to elever som nylig er overført fra velkomstklassen, kan det gi utslag på hele 16,6 % 

for så små grupper. Er det i tillegg en elev med vedtak om spesialundervisning som 

skal ha fritak i en så liten gruppe, er fritaksprosenten oppe i nesten 25 %.  

 

Fritaksstatistikk på kommunenivå:  

Fritaksstatistikk for 5. trinn på kommunenivå viser at Ås har lagt under nasjonal 

fritaksprosent de foregående skoleårene, men ligger for inneværende år omtrent på 

nasjonalt nivå i engelsk og regning, men over i lesing. Igjen er det viktig å tolke 

utviklingen med varsomhet ved å se dette i sammenheng med lokal informasjon. Er 

det sånn at 5. trinn skiller seg ut i forhold til de øvrige trinnene med tanke på andel 

elever med vedtak om spesialundervisning og særskilt norskopplæring, og er det slik 

at det nå er flere elever med vedtak om spesialundervisning og særskilt 

norskopplæring hvor det er vurdert at resultater på nasjonale prøver ikke vil ha 

betydning for elevens videre opplæring?  

 

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 

Engelsk, fritatt    

Ås kommune 2,7 4,5 5,6 

Akershus fylke 3,4 3,6 4,2 

Nasjonalt 4,9 5,5 5,7 

Lesing, fritatt    

Ås kommune 2,7 4,5 7,1 

Akershus fylke 3,6 3,8 4,4 

Nasjonalt 4,9 5,5 5,9 

Regning, fritatt    

Ås kommune 2,3 3,6 5,2 

Akershus fylke 2,9 3,3 3,7 

Nasjonalt 4,1 4,7 5,0 

Tabell 1 Andel elever med fritak fra nasjonale prøver 5. trinn. Tallene er hentet fra skoleporten.  

 

Uforholdsmessig store fritak på enkelte skoler:  

Kommunestyrets vedtak peker på at det er uforholdsmessige store fritak på enkelte 

skoler i nasjonale prøver som gjør at resultatene bedres. Sjøskogen skole skiller seg 

ut med svært høy fritaksprosent i forhold til de øvrige skolene i Ås. Tall for fritak på 

nasjonale prøver i lesing 2018-19, hentet fra www.skoleporten.no,  viser at 28 % av 

http://www.skoleporten.no/
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elevene på 5. trinn ved Sjøskogen skole ble fritatt. I lys av den høye fritaksprosenten 

antas at det stilles spørsmålstegn ved Sjøskogen skoles tilstandsrapportering for 

2018, s. 6, hvor det står at «resultatene på nasjonale prøver de siste fem årene på 

Sjøskogen skole viser en positiv faglig utvikling både i lesing, regning og engelsk». 

 

5. trinn er det trinnet med færrest elever ved Sjøskogen skole. Til sammenlikning er 

det 72 % flere elever på det største trinnet. Andel elever med vedtak om 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring varierer som sagt fra trinn til trinn. Et 

trinn med få elever kan ha like mange og flere elever (i antall) med vedtak om 

spesialundervisning og særskilt norskopplæring som et trinn med betydelig flere 

elever. Altså vil variasjon mellom antall elever og elevsammensetning på trinn innad 

på én skole kunne gi like store forskjeller i utslag som mellom skoler. Dette er ett av 

mange eksempler på hvordan antall elever på et trinn og elevsammensetningen kan 

påvirke fritaksprosenten.  

 

Som tidligere nevnt er 28 % av elevene på 5. trinn på Sjøskogen skole fritatt i lesing. 

Dette tilsvarer 7 elever. Rektor kan melde om at elevene enten har vedtak om 

spesialundervisning eller har kommet rett fra velkomstklassen. I alle tilfellene er det 

gjort en vurdering om at resultatene fra prøven ikke vil ha betydning for opplæringa til 

eleven.   

 

Høy fritaksprosent er ikke entydig med at nasjonale prøver ikke er gjennomført i tråd 

med nasjonale føringer. Høy fritaksprosent er ikke tilstrekkelig informasjon i seg selv 

til å konkludere med at kvaliteten på resultatene på nasjonale prøver er påvirket. 

«Fritaksprosenten» må tolkes med varsomhet og sees i sammenheng med øvrig 

lokal informasjon om den aktuelle skolen og aktuelle trinn. Slik lokal informasjon kan 

det ikke greies ut om i skolenes tilstandsrapporter da dette er personifiserende.  

 

Manglende rapportering om mobbing: 

Elevundersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn. Dvs. at de offentlige tallene som 

ligger ute på Skoleporten er mobbetall for kun ett trinn på barneskolen (7. trinn) og ett 

trinn på ungdomsskolen (10. trinn). De offentlige tallene sier med andre ord lite om 

situasjonen ved hele skolen. For øvrig er dette også en måling utført én dag ett 

skoleår, og sier heller ikke noe om situasjonen ved skolen gjennom et helt skoleår.  

 

Tabellen under viser offentlige mobbetall (i prosent) som ligger på skoleporten. For 

de fleste skolene fremgår ikke mobbetallet, da små tall kan være personifiserende.  

 

 

  



Ås kommune - Oppvekst og opplæring  
Vår ref.: 19/00438-5  Side 5 av 7 

 2018-19 

Brønnerud 0 

Kroer * 

Nordby 16,3 

Rustad * 

Sjøskogen  * 

Solberg 0 

Åsgård * 

Norbytun * 

Ås uskole 8 
Tabell 2 Tabellen viser andelen elever som opplever mobbing på skolen. Tallene er hentet fra Skoleporten. 

 

I Ås kommune gjennomføres Elevundersøkelsen på alle trinn fra og med 5.- 10. trinn. 

I etterkant av gjennomføringen av Elevundersøkelsen, gjøre det alltid et dypdykk i 

disse mobbetallene. Dette innebærer blant annet at tallene brytes ned, i den grad det 

er mulig, og sees i sammenheng med lokal kunnskap om det enkelte trinn, eventuelt 

den enkelte jente- og/eller guttegruppe. Eksempelvis kan man i noen tilfeller bryte 

tallene så langt ned at det er mulig å se at det er snakk om 2 jenter i klasse 7a ved x 

skole, og at det i hovedsak er snakk om nettmobbing og hendelser som spark og slag 

i skolegård. Dette er således ikke offentlige «mobbedata» som kan brukes i 

forbindelse med tilstandsrapportering.  

 

Oppfølging av mobbetall på skolenivå – et eksempel:  

Dersom vi ser på tallene for Nordby skole, ser vi at 16,3 % av elevene på 7. trinn har 

meldt om at de er blitt mobbet på skolen den siste tiden. Tallet viser ikke at 16,3 % av 

alle elevene ved skolen har meldt om mobbing. Nordby skole rapporterte om store 

variasjoner mellom trinnene i tilstandsrapport for 2018, og at mobbeprosenten på 

16,3 % på 7. trinn handlet i stor grad om utfordringer med språkbruk og krenkende 

adferd mellom elevene. Det viste seg at stygt språkbruk og krenkelser også foregikk 

utenom skoletiden. Det er i etterkant iverksatt en rekke tiltak ved Nordby skole, i 

henhold til opplæringsloven kapittel 9A. 

 

Som tidligere nevnt i notatet kan størrelsen på et kull gi store ulikheter i 

prosentutslag. To elever ved 7. trinn på en skole, kan gi betydelig større utslag i 

mobbeprosent enn 4 elever ved 7. trinn på en annen skole. Skolenes klare 

utgangspunkt er derfor alltid enkeltmenneskene det gjelder, og ikke den offentlige 

mobbeprosenten. Det som avdekkes i forbindelse med resultater og analyser av 

Elevundersøkelsen samt øvrig kartlegging, observasjoner og kunnskap knyttet til 

krenkelser og mobbing, følges opp.  

 

Ved Nordby skole er tiltak iverksatt både på individnivå og klassenivå. I 

tilstandsrapporten ble noen av tiltakene på klassenivå omtalt under “Veien videre” 

(Tilstandsrapport 2018, Nordby skole side 5).  
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Eksempler iverksatte tiltak:  

 Politiets forebyggende enhet ble kontaktet. Politiets forebyggende enhet ble 

invitert til et obligatorisk foreldremøte på trinnet. De hadde også en økt 

sammen med ledelse, lærere og elever. Tema som ble tatt opp var blant annet 

alvorligheten av krenkelser og stygt språkbruk, også på sosiale medier.  

 

 Forsterket tilsyn i friminutt, overganger og garderobe er iverksatt. I tillegg er 

voksentettheten på trinnet styrket. Det er foretatt hyppige 

trivselsundersøkelser og jevnlige elevsamtaler (både individuelle og i grupper). 

Skolen har også hatt veiledningsmøter med PIT, samt mobbeombudet. I de 

individuelle § 9A-4 sakene har det vært jevnlige evalueringsmøter mellom 

skolen og foresatte.  

 

 Gjennom våren 2019 har det vært tett samarbeid og evalueringsmøter mellom 

trinnkontakter, skolens ledelse og lærerne på trinnet. Det er også foretatt flere 

trivselsundersøkelser. Observasjoner, undersøkelser, elevsamtaler og 

evalueringsmøtene har underveis vist at tiltakene fungerer.  

 

Dagens situasjon: 

April 2019 ble Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelse tatt på nytt ved Nordby 

skole (dette er ikke obligatorisk). Vedlagt følger Data om mobbing, Nordby skole pr 

29.4.19. Dokumentet er hentet fra rapporten Data til skoleporten, og inneholder 

indeksene som vises på Skoleporten. Utvalget er 7. trinns resultat høst 2018 og vår 

2019, som viser at mobbeprosenten på 7. trinn har gått fra 16,3 % til 0 % i løpet av 

noen måneder.  

 

Rektor ved Nordby skole kan melde om at resultatene fra vårens Elevundersøkelse 

samsvarer med observasjoner, samarbeidsmøter med foresatte, elevsamtaler, 

evalueringsmøter og andre trivselsundersøkelser som er tatt våren 2019. 

 
 
Avvik:  
I notat Skolenes avvikssystem og rutiner for oppfølging av innmeldte avvik, ref. 

19/00720-1, ble det lagt frem statistikk for meldte avvik. Det er gjennomført en fornyet 

gjennomgang av avviksrapportering i KSS, etter tilbakemelding om at skoler sier de 

har meldt flere avvik enn det som er fremkommet i det ovennevnte notatet. Det viser 

seg at forrige rapport, ved en inkurie, kun hadde med avvik som var sendt til enheten 

som skal behandle avvik. Det er nå kjørt en ny rapport hvor utvalget er utvidet. 

Rapporten har nå i tillegg med avvik som er meldt fra ansatte i enheten uavhengig av 

hvem som er ansvarlig for å behandle avviket, som for eksempel avvik som har gått 

til Eiendomsavdelingen. Tallene i tabellen under baserer seg på den nye rapporten 

for perioden 1.1.18- 24.4.19, og viser sum avvik meldt fra grunnskoler i Ås, sortert på 

alvorlighetsgrad.  
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 Høy  Middels Lav SUM 

2018 17 18 8 43 

2019 (hittil) 7 9 4 20 

 
 
Forslag til hvordan avvik kan rapporteres og følges opp på en enkel måte:  

 Det utarbeides felles rutiner for avvik, med utgangspunkt i rutine utarbeidet av 

en skole i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet. Rutinen det skal tas 

utgangspunkt i er for øvrig godkjent av Arbeidstilsynet.  

 Virksomhetsleder for grunnskole og virksomhetsleder for barnehager skal 

sammen med sine enhetsledere utarbeide forslag til bedre tilpassede 

kategorier for å melde avvik i KSS.  

Forslag om tiltak for å få bedret situasjonen knyttet til utfordringer på skolen 

Forslag om tiltak fra skolene Kommentar 

Tolærersystem Avhenger av ressurser 

Tettere samarbeid med andre instanser som kan 
bistå inn mot elever med psykiske uhelse.  

Jobbes med 

Behov for kompetanseheving for håndtering av 
barn med atferdsvansker.  

Jobbes med  

Øke faglig og sosialfaglig kompetanse i 
personalet. 

Jobbes med 

Opprette team som jobber direkte opp mot barn 
som har en traumatisert barndom.  

Jobbes med 

Sørge for godt med helsepersonell ute på 
skolene.  

Avhenger av ressurser 

Kortere avstand mellom PPS, barnevern og skole Jobbes med 

Videreutvikling av foreldreskole Jobbes med 

Behov for flere alternative opplæringsarenaer  Jobbes med 

 

 
Korreksjon tilstandsrapport 
I Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Solberg skole, kom ikke 
følgende setning med i siste publisering under Satsningsområde 2, Veien videre:   
 
«Resultatene fra årets 6. trinn på elevundersøkelsen fører til at det settes inn egne 

tiltak på det trinnet. Dette gjelder utfordringer særlig knyttet til trivsel, trygt miljø og 

mobbing» 

 

 
Ellen Benestad  
Kommunalsjef oppvekst og opplæring  
 
 
Vedlegg:  
Data om mobbing , Nordby skole pr 29.4.19 


