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Saksutredning: 
 
Sammendrag:  
Det settes i gang tiltak med mål om å styrke ledelse og klasseledelse i Ås- skolen for 
å sikre at alle elever opplever en trygg og god skolehverdag. Samtidig settes det inn 
tiltak for å øke kompetansen og trygge rektorene i sine lederroller, slik at de blir satt i 
stand til og opplever støtte i forhold til å videreutvikle skoler med gode systemer og 
strukturer som møter alle lovkrav. 
 
Fakta i saken: 
 I Kommunestyremøte 19.6.2019, ref K-sak 31/19, ble det vedtatt bevilget 1 mill 
kroner til veiledning i systemarbeid, i tillegg ble det bevilget 500.000 kroner til 
kursing/opplæring/oppfølging ifht klasseledelse i psykososialt læringsmiljø til skolene 
i Ås. Dette er en orientering om hvordan disse midlene planlegges brukt. 
 
Gjennom de siste fem årene er det nye ledergrupper på plass ved alle skolene i Ås. 
Nye ledere og ledergrupper trenger støtte og oppfølging. Ås kommune har vært 
gjennom en omorganisering og innført virksomhetsleder grunnskole. Et av formålene 
med denne stillingen er å klare å hjelpe, støtte og veilede rektorene og 
ledergruppene tettere og mer systematisk. Dette gjøres gjennom jevnlige og 
systematiske dialogmøter med rektorene og deltagelse i coaching av ledergrupper. 
 
Følgende tiltak settes inn for å møte kravet om enda mer systematisk 
opplæring/oppfølging i klasseledelse som sikrer et trygt og godt skolemiljø for 
elevene i Ås: 

- Alle skoleledere, SFO-ledere, pedagogiske veiledere og medlemmer av PPS 
sitt PIT- team samles til en opplæringsdag med professor i Spesialpedagogikk 
ved UiA, Ingrid Lund. Fokuset er hvilke grep som er viktig at lederne tar for å 
sikre elevene et godt psykososialt miljø 

- Planlegges opplæringsøkt med Fylkesmannen 
- Inger Bergkastet fra læringsmiljøteamet i Oslo kommune skal gjennomføre en 

økt for ledere. Hun er forespurt om å gjennomføre to økter samlet for alle 
ledere og lærere i Ås-skolen  med temaet «Ledelse og klasseledelse for å 
sikre alle elever en trygg og god skolehverdag» 

- 3 personer fra hver skole deltar på årets PALS-konferanse, også de skolene 
som ikke er PALS-skoler deltar. 

- Det er avtalt lærende nettverk for både lærere og ledere med professor 
Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet, i januar og mars 2020 

- Det er sendt en forespørsel til mobbeombudet i Akershus. Avventer svar. 
- Legges opp til etterarbeid og arbeid mellom samlingene på den enkelte skole 

som følges opp av virksomhetsleder 
- Alle skolene skal ha en lokal plan for skolens arbeid med elevenes 

psykososiale miljø basert på den kommunale -  innen utgangen av 2019 
 
 
For å sikre at skolene i Ås har gode systemer for å ivareta elever og ansatte samt  
lover og regler, må vi ha kompetente og trygge ledere som forstår viktigheten av å 
bygge solide systemer for å utvikle robuste skoler. Følgende tiltak settes inn for å  
møte kravet om veiledning i systemarbeid i skolene i Ås: 
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- Oppstart av lederutviklingsprogram for rektorgruppen i Ås og virksomhetsleder 
høsten 2019. Varighet 18 måneder.  Fokuset er å utvikle og trygge den 
enkelte leder i egen rolle, i samspill med de andre lederne og skape og 
videreføre gode rutiner, systemer og strukturer i Ås-skolen 

- Coaching av ledergruppene på to av skolene i Ås skoleåret 2019/20 der også 
virksomhetsleder deltar  

- Leader`s day med Will Ord fra Challenging learning; How to work 
systematically to secure the pupils wellbeing? 

- Gjennomføring av rutiner for ressursteam, tiltak for tidlig innsats og 
foreldreskole ved alle skolene i Ås fra 1.8.19 

- Skolene bruker systemet 1310.no for å sikre at skolene følger 
opplæringsloven § 13-10 «Kravet til skoleeiers forsvarlige system». I dette 
systemet finnes det en mulighet for å melde avvik i saker som angår 
opplæringsloven § 9A. Denne delen av systemet har ikke tidligere vært brukt i 
Ås. Det legges opp til en opplæring og oppstart av å registrere når skolene 
oppretter aktivitetsplaner fra 1.10.2019.  Før skolene tar denne delen i bruk, vil 
det arbeides med å skape lik forståelse og praksis, både mellom skolene og 
internt i den enkelte skole. 

- Systematisk oppfølging av tiltakene gjennom regelmessig møtestruktur og 
dialogsamtaler mellom rektor og virksomhetsleder 
 

Målet med tiltakene er at både ledere og lærere har ytterligere økt kunnskap om 
klasseledelse som sikrer elevenes rett til en trygg og god skolehverdag. Ås-skolen 
har rektorer som har økt sin kompetanse og bevissthet om eget lederskap slik at de 
sikrer at Ås kommune har skoler med gode systemer og strukturer som ivaretar 
lovkrav og menneskene som er tilknyttet skolene. 
 
 
Vurdering og konklusjon: 
Rådmannen ser behov for å jobbe med å styrke ledelse og klasseledelse ved 
skolene i Ås for å sikre alle elever en trygg og god skolehverdag og at skolene har 
gode systemer og strukturer for å møte alle krav. Det fremlegges en plan for dette 
arbeidet de neste 18 månedene 
 
 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 


