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1. Innledning 
En overordnet målsetning for Ullensaker kommune er at barn og unge skal utvikle seg optimalt 
sosialt og faglig, og vokse opp til å bli en best mulig utgave av seg selv, slik at de tar gode valg 
for seg selv og andre. Skolene i Ullensaker arbeider målrettet for at hver enkelt elev skal utvikle 
kunnskap, ferdigheter og holdninger for å mestre livet sitt og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet.  
 
Kommunen som skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen 
knyttet til læringsresultater og læringsmiljø, jf. opplæringsloven § 13-3e. Den årlige rapporten skal 
drøftes av kommunestyret. Tilstandsrapport for 2020-21 er et utgangspunkt for dialog, drøfting og 
planlegging av arbeidet med kvalitetsutvikling i kommunene. Rapporten skal inngå i det ordinære 
plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier, og legge grunnlaget for vedtak om 
prioriteringer og tiltak. Tilstandsrapporten viser noen sider ved vårt oppdrag i skolene, og 
inneholder både tellinger og fortellinger. Tilstandsrapporten utarbeides av administrasjonen, i 
samarbeid med rektorene. Elevrådene ved skolene har gitt innspill til rapporten.   
 
Strategiplan for læringsutbytte  
Vedtatt Strategiplan for læringsutbytte danner grunnlag for det pedagogiske arbeidet i 
Ullensakerskolen. Strategiplan for læringsutbytte ble sist rullert for perioden 2018-2020 i 
Hovedutvalg for skole og barnehage (sak 22/18). Som et ledd i realiseringen av strategiplanen er 
det vedtatt handlingsplaner for: 

• Kompetanseutvikling 
• Språkstimulering, lese- og skriveopplæring 
• Trygt og godt leke- og læringsmiljø 
• Matematisk kompetanse  
• Digital kompetanse   

 
Strategiplan for helhetlig læringsløp  
I april 2018 (sak PS 27/18) vedtok Hovedutvalg for skole og barnehage å etablere en Strategiplan 
for helhetlig læringsløp i Ullensaker kommune. Planen er ute på høring og vil behandles politisk i 
første møterunde etter jul. Den skal erstatte Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020.  
 
Strategiplanen skal bygge bro mellom kommuneplanens overordnede mål og strategier, og de 
mer konkrete satsingene som er nedfelt i kommunale handlingsplaner på barnehage- og 
skoleområdet. Planen skal rulleres hvert 4. år. Strategiplanen viser ønsket retning for 
kvalitetsutvikling i alle kommunale barnehager og skoler. Planen skal være sentral i styrings- og 
utviklingsmøter mellom kommunen som barnehage- og skoleeier og den enkelte virksomhet.  
 
I strategiplanen beskrives overordnede mål og strategier, samt kjennetegn og måleindikatorer 
som viser om vi er på rett vei. I kommunale handlingsplaner beskrives konkrete tiltak, handlinger 
og forpliktelser som må til i praksisfeltet for å nå de overordnede målsettingene.  
 
Strategiplanen skal ivareta hele læringsløpet fra barnehagealder og ut grunnskolealder, og sikre 
at alle får like muligheter til å gjennomføre grunnskoleløpet og videregående skole. Barnehagene 
og skolene i Ullensaker skal legge til rette for at alle barn og unge får realisert sitt 
læringspotensial og bli den beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i arbeids- og 
samfunnsliv, og ta gode valg for seg selv og andre.  
 
Strategiplanens faglige grunnlag bygger på nasjonal og internasjonal forskning, og knyttes til hva 
forskningen sier har effekt på barn og unges utvikling og læring.   
 
Strategiplanen skal:   

• gi felles retning og danne grunnlag for prioriteringer i barnehager og skoler   
• være overordnet handlingsplaner på skole- og barnehagefeltet   
• være forpliktende for alle som jobber med barn og unge i Ullensakers barnehager og 

skoler, både ledere og øvrig personale   
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• gi en tydelig beskrivelse av ønsket målbilde   
• fortelle oss om vi er på rett vei  

 
Skoledrift i en pandemi   
Våren 2020 rammet Covid-19 landet vårt. Skoleåret 2020/21 har i stor grad vært preget av 
pandemien, og skolene har vekslet mellom rødt og gult nivå.  
 
Pandemien har ført til at skolene raskt har måttet håndtere og organisere skolehverdagen på en 
ny og smittevernfaglig måte. Nasjonal smittevernveileder og lokale smitteverntiltak har blitt 
utarbeidet og tatt i bruk for å håndtere koronasituasjonen. Det har blitt utarbeidet en 
Kontinuitetsplan for skoler og barnehager i Ullensaker, med ei tiltakstrapp som bla. skulle sikre 
forsvarlig drift ved stort fravær. Formålet med denne har vært å sikre at skoler og barnehager er i 
stand til raskt å trappe opp og ned på tiltak ut fra smittevernsituasjonen, og sikre en 
smittevernfaglig forsvarlig drift etter Covid-19-forskriften og god etterlevelse av det til enhver tid 
gjeldende smittenivå i skoler og barnehager i Ullensaker. 
 
I Ullensaker har alle elever og lærere god tilgang til digitale enheter. Denne satsingen, i tillegg til 
god planlegging og god ledelse, har medført at Ullensakerskolen raskt har klart å omstille seg og 
legge om til digital undervisning for alle elever på alle trinn. Det har likevel vært utfordrende for 
mange lærere og elever å gå fra ordinær klasseromsundervisning til undervisning gjennom 
digitale flater. Særlig var det krevende for de yngste elevene, som ble mer avhengig av støtte 
hjemmefra enn normalt. Derfor har det vært viktig å prioritere fysisk tilstedeværelse for de yngste 
elevene i perioder hvor skolene har vært på rødt nivå. Profesjonsfaglig digital kompetanse blant 
lærere er en forutsetning for å gjennomføre undervisning av god kvalitet over digitale flater. Økt 
bruk av digitale verktøy, som følge av pandemien, har medført et kompetanseløft for mange av 
våre lærere, som skolene vil ha stort utbytte av også etter pandemien.  
 
Under pandemien ble det klart at mange sårbare barn strevde mer i en uforutsigbar hverdag med 
mange restriksjoner. Skolene har derfor sørget for at barn med særskilte omsorgsbehov og barn 
av foresatte i samfunnskritiske funksjoner har hatt et godt tilbud om undervisning på sine 
nærskoler selv i perioder med rødt nivå. Skolene har også fått nasjonale tilskuddsmidler for å 
tilrettelegge for tiltak som kan avhjelpe situasjonen for barn som har hatt det vanskelig gjennom 
pandemien. Ullensaker har også fått tilskuddsmidler for å gjennomføre sommerskole for mange 
barn og unge, som har fått meget gode tilbakemeldinger. 
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2. Sammendrag 
Ø Elevtallet i Ullensaker kommune har økt de siste årene. Skoleåret 2020-21 økte 

elevtallet med 99 nye elever i den kommunale grunnskolen.  
Ø Skolebruksplan for Ullensakerskolen 2021-2031 ble vedtatt av kommunestyret 7. 

september 2021. Denne skal sikre tilstrekkelig skolekapasitet for å håndtere 
elevtallsveksten på en bærekraftig og kvalitetsmessig god måte.   

Ø Andel lærere med godkjent utdanning økte fra 93 % i 2019-20 til 95,5 % i 2020-21. 
Ullensaker arbeider for å få andelen lærere med godkjent utdanning ytterligere opp, 
både gjennom rekruttering og etter- og videreutdanningsprogrammet.   

Ø GSI-rapporteringen for høsten 2020 viser at Ullensaker samlet sett oppfyller 
lærernormen, men det er to barneskoler og en ungdomsskole som ikke nådde 
lærernormen fullt ut denne høsten. Dette er en forbedring sammenlignet med 2019, hvor 
det var totalt fem barneskoler og tre ungdomsskoler som ikke nådde lærernormen. 
Utviklingen viser at Ullensaker har arbeidet godt for å nå lærernormen, da det er svært 
krevende å treffe nøyaktig på hver skole innenfor stramme budsjettrammer og med stor 
mobilitet hos både elever og ansatte. Selv om det jobbes mye bedre med 
befolkningsprognoser nå, så er det krevende å estimere elevtallet ved hver skole i god 
nok tid til å avstemme behovet for lærere ved skolestart i august. 

Ø Prosentandelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har gått opp fra 
7,5% til 7,9% fra skoleåret 2019-20 til skoleåret 2020-21, mens andelen på 
landsbasis har gått noe ned, fra 7,8% til 7,7%. Ullensaker ligger derfor i 2020-21 noe 
høyere enn landet for øvrig.  

Ø Andelen elever som trives svært godt eller godt på skolen har økt til et nivå som nå ligger 
over de nasjonale tallene. Indeksen for mobbing viser at færre elever på 7. trinn opplever 
å ha blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller hyppigere. 
Resultatet for 7. trinn er fremdeles svakere enn resultatet nasjonalt og i fylket, men mens 
utviklingen er negativ nasjonalt og i fylket, er den positiv i Ullensaker. Vi ser imidlertid 
relativt store forskjeller mellom barneskolene i deres resultater. For 10. trinn viser 
resultatene knyttet til mobbing en markant forbedring og en økning i resultat for alle de 
fire ungdomsskolene. Resultatet på 10. trinn ligger over både nasjonalt nivå og fylkesnivå. 
Det er iverksatt omfattende tiltak for å sikre alle barn og unge et trygt og godt 
læringsmiljø. 

Ø Resultatene fra nasjonale prøver 2020 viser at Ullensakerelevene på 5. trinn ligger på 
nasjonalt nivå både i lesing og regning. I engelsk ligger vi to skalapoeng over nasjonalt 
nivå, og ett skalapoeng over sammenlignet med fylket. Resultatene for 8. trinn viser at 
Ullensakerskolen ligger under nasjonalt nivå og fylkesnivå i alle prøveområdene. Vi ligger 
to skalapoeng under i lesing og regning, og ett skalapoeng under i engelsk. Resultatene 
for 9. trinn viser at vi ligger under nasjonalt nivå og fylkesnivå i lesing og regning. I lesing 
ligger vi to skalapoeng under, mens vi i regning ligger ett skalapoeng under. Vi ser 
imidlertid en positiv utvikling fra nasjonale prøver 2019-20 til 2020-21. 

Ø På grunn av koronapandemien ble det ikke avviklet eksamen i grunnskolen våren 
2021.   

Ø Andre sentrale tiltak for å øke elevenes læringsutbytte er tett lederoppfølging og 
samarbeid på ledernivå, for å lære av hverandre og sammen utvikle felles gode 
systemer for Ullensakerskolen, målrettede tiltak og styrket innsats på de skolene der 
vi ser at utfordringene er størst, samt aktiv rekruttering av de «beste» lærerne. 
Målrettet arbeid med grunnleggende ferdigheter i henhold til Strategiplan for 
læringsutbytte med tilhørende handlingsplaner videreføres. Handlingsplan for 
språkstimulering, lese- og skriveopplæring, Handlingsplan for matematisk 
kompetanse og Handlingsplan for digital kompetanse er sentrale i arbeidet med lese-, 
skrive- og regneopplæringen ute på skolene. Den nasjonale fagfornyelsen er godt 
implementert på alle skolene.  
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3. Elever og undervisningspersonale

3.1 Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskolene per 1. oktober 2020.

Elevtallet i den kommunale grunnskolen i Ullensaker økte med 99 nye elever i 2020-21. Dette
utgjør en prosentvis økning på 2%. Over ser vi oversikt over elevtallsutviklingen i de kommunale
grunnskolene i Ullensaker de siste 5 år. Diagrammet under illustrerer elevveksten i kommunen de
siste ti årene.
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3.2 Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren illustrerer sum årsverk for undervisningspersonale. Summen inkluderer beregnede
lærerårsverk til undervisning og beregnede lærerårsverk til annet enn undervisning. Årsverkene
som ikke går til undervisning handler for eksempel om seniortid og redusert undervisningstid for
nyutdanna. Årsverk beregnes på bakgrunn av formelen årstimer/741 for 1.-7. trinn og
årstimer/656 for 8.-10. trinn. 741 og 656 er leseplikttall og brukes av de fleste skoler i Norge.

Beregnede lærerårsverk skoleåret 2020-21 var 440,7. Dette er en nedgang på 6,9 lærerårsverk
fra forrige skoleår. Dette tallet synes lite forenlig med det faktum at Ullensaker kommune har økt
budsjettene nettopp for å kunne ansette flere lærere. Man kunne anta at denne nedgangen i
lærerårsverk skyldes at skolene har ansatt flere fagarbeidere og assistenter i stedet, men GSI
rapporteringen viser en nedgang i årsverk også for disse stillingene. Det er også en reduksjon i
årsverk til ledelse, samtidig som det er økning i spesialundervisning og timer til særskilt norsk.
Det er også en økning i barn med store og sammensatte vansker. Alt dette skulle tilsi at
Ullensakerskolen hadde behov for flere lærere - ikke færre. Derfor er det grunn til å reise tvil om
dette tallet. Noe av forklaringen kan være tilfeldige variasjoner i klassestørrelser. Det er også
grunn til å anta at nytilsatte lærere har mer utdanning og koster mer enn de som går av med
pensjon. Ullensakerskolen har en større andel lærere med godkjent utdanning (se kapittel 3.3)
skoleåret 2020-2021, og dette innebærer altså en større økonomisk kostnad for skolene. Dette
har blant annet ført til at enkelte skoler som nådde lærernormen med god margin i 2019-20,
måtte redusere antall stillinger året etter. Hovedforklaringen på nedgangen i lærerårsverk er nok
utfordringen med at hovedtilsettingen av lærere skjer i februar. På grunn av elevveksten og
mobiliteten i Ullensaker, er det vanskelig for rektorene å vite nøyaktig hvor mange lærere de
trenger fra august. GSI rapporteringen er et øyeblikksbilde fra 1. oktober. Skoler som har måttet
nedbemanne i løpet av våren, for å tilpasse seg sine budsjettrammer, kan ha hatt for få lærere på
telletidspunktet, men har deretter fått ansatt lærere i løpet av høsten. Vi vet at det har vært et
krevende år mht å rekruttere nok lærere, så flere skoler har også hatt vakante lærerstillinger i
perioder. Nedgangen kan også skyldes feilrapportering, og det blir derfor viktig å sammenligne
med tallene for høsten 2021, som viser en økning i lærerårsverk igjen.

3.3 Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning
Indikatoren viser hvor stor andel årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.
Nye kompetansekrav i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringsloven § 14-2, har økt behovet for
omstilling og kompetanseheving, særlig på barnetrinnet. Lærere på barnetrinnet som skal
undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk og samisk, må ha minst 30 studiepoeng
i faget. Lærere på ungdomstrinnet som skal undervise på ungdomstrinnet i de samme fagene, må
ha minst 60 studiepoeng. Skoleeier har ansvar for at kompetansekravene er oppfylt innen 1.
august 2025, jf. opplæringsloven § 10-2 tredje ledd andre punktum og forskrift til opplæringsloven
§ 14-2 andre ledd.

Tabellen under illustrerer at 95,5 % av årstimene i Ullensakerskolen gis av
undervisningspersonale med godkjent utdanning, og dette er en økning fra tidligere år.

Vurdering og tiltak
Grunnskolen i Ullensaker har en stor andel lærere med godkjent utdanning. Andel lærere med
godkjent utdanning har økt fra 93% i 2019-20 til 95,5% i 2020-21.
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Skoleåret 2020-21 tok 38 lærere fra skolene i Ullensaker videreutdanning, hovedsakelig i fagene 
norsk, matematikk og engelsk. I tillegg deltok 2 lærere i lærerspesialistutdanning. Dette var 
lærerspesialistutdanninger i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring 1.-10. trinn, samt 
kroppsøving 8.-13. trinn. 
 
Alle lærere i Ullensakerskolen får etterutdanning gjennom den desentraliserte ordningen for 
kompetanseutvikling. Profesjonelle fellesskap, der kompetent ledelse legger til rette for at faglig 
dyktige lærere samarbeider om en kollektiv skolekultur og god undervisning, bidrar til et godt 
læringsmiljø og til at elevene lærer mer.   
 
Ullensaker arbeider for å få andelen lærere med godkjent utdanning ytterligere opp, både 
gjennom rekruttering og etter- og videreutdanningsprogrammet. En utfordring i vår region, ikke 
minst for utkantskolene, er stor mobilitet blant lærere og stor konkurranse om lærere med 
godkjent utdanning. Ullensaker kommune har derfor satset aktivt på rekruttering. Skoleåret 2020-
21 ble det ikke gjennomført rekrutteringskampanjer. Dette skyldes Covid-19, samt at 
grunnskolelærerutdanningen ikke hadde noen som ble uteksaminert våren 2021 etter 
overgangen fra 4- til 5-årig lærerutdanning. 
 
Ullensaker kommune benytter ulike andre tiltak for å beholde lærere med godkjent kompetanse. 
Eksempelvis benyttes bindingstid for lærere som studerer på vikarordning gjennom Kompetanse 
for kvalitet. I noen grad praktiseres fast ansettelse av personer som er i gang med 
lærerutdanning, på vilkår av at de fullfører. I tillegg utgjør ordningen med lærerspesialister på 
skolene og veilederstillinger ved Pedagogisk senter en karrierevei som kan bidra til å beholde 
erfarne, kompetente lærere i Ullensakerskolen.   
 
Handlingsplan for kompetanseutvikling legger føringer for kompetansehevende tiltak i form av 
etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere i Ullensakerskolen. Det legges til rette for en 
forutsigbar og helhetlig kompetanseutvikling for nåværende og nye lærere og ledere, samt annet 
personell i grunnskolen. Ullensaker kommune og Høgskolen i Innlandet (INN) fortsatte 
samarbeidet knyttet til kompetanseutvikling for ansatte i skolen. Tema for samarbeidet var 
implementering av Handlingsplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø, samt implementering av 
nye læreplaner i Fagfornyelsen. Kompetansehevingen ble gjennomført som en felles 
planleggingsdag for alle ansatte, to fagnettverk for alle lærere, samt en samling for fagarbeidere 
og assistenter. Enkelte skoler ble også fulgt opp med skolebasert veiledning fra INN. I tillegg til 
samarbeidet med INN ble det i løpet av skoleåret gjennomført to samlinger for lærere som 
arbeider med minoritetsspråklige elever i samarbeid med Nasjonalt senter for flerkulturell 
opplæring (NAFO), i tillegg til kompetanseheving og etablering av Innsatsteam mot mobbing i 
samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Grunnet Covid-19 og smittevernhensyn ble det 
aller meste av kompetansehevende tiltak skoleåret 2020-2021 gjennomført digitalt, og vi gjorde 
oss nyttige erfaringer med alternative måter å gjennomføre kompetanseheving på.  
 

3.4 Lærertetthet 
 
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn  
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.-7. trinn og 8.-10. trinn. Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen 
på undervisningsgruppen (gruppestørrelse 1). Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning 
og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.  
 
Lærertetthet i ordinær undervisning   
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær 
undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes 
med (gruppestørrelse 2). Gruppestørrelse 2 fremkommer av skolenes GSI-rapportering, der 
tellingen foregår 1. oktober hver høst. Gruppestørrelse 2 benyttes som den nasjonale 
måleindikatoren for lærernormen.   
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Utvikling lærertetthet siste fem år
Tabellen over viser at lærertetthet i Ullensakerskolen i 2020-21 i ordinær undervisning
(gruppestørrelse 2) på 1.-4. trinn og 8.-10. trinn var bedre enn året før. På 5.-7. trinn har det
imidlertid blitt flere elever per lærerårsverk i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) enn året
før. Dette er en ønsket dreining, da lærernormen skal sikre tidlig innsats og flere lærere for de
yngste elevene. Lærertettheten 1-7. trinn og 8.-10. trinn totalt sett (gruppestørrelse 1) har
imidlertid svekket seg noe, mens lærertettheten i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) for 1.-
10. trinn er bedre enn året før. Ullensaker ligger likevel under både lands- og fylkessnittet. Tall fra
de siste fem årene viser imidlertid at lærertettheten i ordinær undervisning har økt gradvis fra
2016-17 til 2020-21. Dette er en positiv utvikling.

Lærernorm
Stortinget innførte i 2018 en lovpålagt lærernorm som angir at det skal være maksimalt 15 elever
per lærer samlet sett på 1.- 4. trinn, og maksimalt 20 elever per lærer samlet sett på 5.- 7. trinn og
8.- 10. trinn. Tabellen under viser lærertetthet i ordinær undervisning (gruppestørrelse 2) på 1.-4.
trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn totalt sett i kommunen. Tallene er hentet fra GSI, der skolene
rapporterte per 1.10.20.
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Lærertetthet i ordinær undervisning i Ullensaker kommune, skoleåret 2020-21  
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn  14,92 
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn  19,11  
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn  18,87  
 
Tallene viser at Ullensaker kommune har arbeidet godt med å rekruttere lærere for å nå den 
nasjonale lærernormen på kommunenivå. Helhetsbildet for kommunen er at vi er innenfor 
normen, men det er viktig å understreke at lærernormen gjelder på skolenivå. 
 
Høsten 2020 var det to barneskoler og en ungdomsskole som ikke nådde lærernormen. Dette er 
en forbedring sammenlignet med året før, hvor det var totalt fem barneskoler og tre 
ungdomsskoler som ikke nådde lærernormen.  
 
Skole  1.-4. trinn  5.-7. trinn  8.-10. trinn  

Algarheim skole**  15,45  20,43    
Bakke skole  14,98  19,24    
Borgen skole  14,78  19,00    
Døli skole  14,09  18,24    
Gystadmarka skole  15,00  19,97    
Hovin skole  14,85  19,86    
Jessheim skole og ressurssenter*  14,80  19,66    
Mogreina skole  14,99  17,10    
Nordkisa skole  14,42  15,81    
Skogmo skole  15,42  18,83    
Åreppen skole  14,88  19,61    
Allergot ungdomsskole      19,65  
Gystadmarka ungdomsskole      20,04  
Nordby ungdomsskole***      19,97  
Vesong ungdomsskole      19,44  
Røde tall er ikke innenfor lærernormen.  
*inkludert elever på ressurssentret **inkludert elever i innføringsklasse ***inkludert elever i tilrettelagt 
avdeling 
 
Vurdering og tiltak  
Den trinnspesifikke oversikten på skolenivå viser at på 1.-4. trinn var det to skoler som ikke nådde 
normen, på 5.-7. trinn var det en skole som ikke nådde normen, og på 8.-10. trinn var det også 
en skole som ikke nådde lærernormen høsten 2020. Skolene ligger marginalt over for å nå 
normen. Dersom lærerressursene hadde vært optimalt matematisk fordelt innad på skolene, og 
mellom skolene, ville skolene vært innenfor lærernormen med ressursene vi har til disposisjon i 
dag. Dette er imidlertid et teoretisk handlingsrom som ikke kan realiseres. Ullensaker kommune 
har svært stor mobilitet. Det flytter mange, både elever og lærere, inn og ut av kommunen 
hvert år. Mesteparten av elevveksten kommer i løpet av sommeren, og det er 
utfordrende å forutsi hvor veksten kommer. Hovedtilsetting av lærere foregår i februar, og 
rektorene tilsetter på bakgrunn av erfaringstall og svært usikre prognoser for elevtallet seks 
måneder frem i tid. Når disse lærerne starter ved skolene i august, kan mye ha forandret seg. Det 
betyr at det er ekstra utfordrende for Ullensaker kommune å nå lærernormen 
på skolenivå innenfor dagens økonomiske rammer.   
 
En annen utfordring er å sikre en riktig fordeling mellom hovedtrinnene 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.- 
10.trinn. Her er det avgjørende at rektor sørger for en riktig fordeling av lærertimer mellom 
trinnene, for at de skal klare å nå normen. Hvis en skole f.eks. legger for mange ressurser på 5.-
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7. trinn (normen sier 20), vil det ikke være mulig å sitte igjen med nok ressurser på 1.-4.trinn
(normen sier 15) til å nå normen. Det kan være flere årsaker til at rektor vurderer behovet på 5.-7.
trinn som mer prekært enn for 1.-4. trinn, men med dagens lærernorm er det ikke mulig for rektor
å gjøre slike lokale vurderinger av behovene på egen skole.

Videre påvirkes lærertettheten av andel spesialundervisning, særskilt norskopplæring og elever
med andre store behov. Skolene er pålagt å fatte vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering, og
ved store endringer i behov (f.eks. elever med store hjelpebehov som flytter til Ullensaker), vil en
skole måtte kanalisere ressursene slik at vedtaket kan gjennomføres. Dette er lovpålagt, og et
eventuelt avvik vil føre til klage og pålegg fra Statsforvalteren. Dette er ressurser som «trekkes
fra» lærernormen, og som gjør det utfordrende å treffe eksakt. Skolene får tildelt sine
budsjettrammer gjennom en ressurstildelingsmodell. Denne er i stor grad basert på lærernormen,
og skoler som har mange elever med spesialundervisning eller særskilt norsk vil ha større
utfordringer med å nå normen.

For å sikre at alle skolene i Ullensaker når lærernormen, gjennomføres følgende tiltak:
• Det gjennomføres et telletidspunkt på våren, slik at skolene tidlig får en oversikt over

behovet for lærere fra august.
• Skolene er offensive med hensyn til rekruttering. SB stab bistår med

rekrutteringskampanjer og besøk til høyskolene på jobbmesser. Ved hovedtilsettingen i
februar forsøker alle skolene å overtilsette med minimum en lærer, da det
erfaringsmessig er vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere senere på
året.

• Rektorene fordeler lærertimene på småtrinn og mellomtrinn, slik at lærernormen kan nås
innenfor hvert hovedtrinn.

• Lærere flyttes fra skoler som har høyere lærerdekning enn normen tilsier, til skoler som
ikke har nok lærere, selv om dette kan føre til utfordringer med å beholde lærere.

• Det er opprettet en pool med sentralt ansatte lærere i Ullensaker. Disse plasseres på
skolene som har størst utfordringer med å nå lærernormen grunnet elevvekst eller lærere
som har sluttet i løpet av våren. Det har vært vanskelig å rekruttere til disse stillingene,
selv med et lønnstillegg, så tiltaket må evalueres før det eventuelt videreføres.

• Skolene må redusere bruken av assistenter og fagarbeidere, for å få plass til flere lærere i
skolenes budsjetter.

• Det vurderes å kjøpe inn et felles digitalt verktøy til timeplanlegging, for å sikre en felles
praksis for korrekt fordeling og rapportering av lærertimer.

Elever i læringssituasjon (foto: Punkt reklame)

3.5 Spesialundervisning
Spesialundervisning tar sikte på å hjelpe elever med særskilte behov som ikke kan dekkes
innenfor rammen av det ordinære opplæringstilbudet. Eleven får en opplæringssituasjon som går
ut over standardbestemmelsene i opplæringsloven, læreplanen eller
den ordinære organiseringen av opplæringstilbudet. Retten til spesialundervisning er hjemlet
i opplæringsloven § 5-1.
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Prosentandelen for elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har gått opp fra 7,9% til
8,5% fra skoleåret 2019-20 til skoleåret 2020-21, mens andelen på landsbasis har gått noe ned,
fra 7,6% til 7,5%. Ullensaker ligger derfor i 2020-21 noe høyere enn landet for øvrig. Jessheim
skole og ressurssenter og Nordby ungdomsskole har egne avdelinger for elever med store og
sammensatte vansker, som krever et særskilt undervisningstilbud. Disse skolene har derfor en
høyere andel spesialundervisning enn øvrige skoler i kommunen.

Andel elever med spesialundervisning de siste fem år

Vurdering og tiltak
Antallet elever som har vedtak om spesialundervisning øker desto lenger man kommer opp i
grunnskolen. Dette er en nasjonal trend som man ønsker å snu gjennom tidlig innsats.
Ullensakerskolen er opptatt av at handlingsrommet som ordinær opplæring gir brukes til
å kartlegge, vurdere og prøve ut nye tiltak innenfor rammen av ordinær opplæring. Å ta i bruk
generelle styrkingstiltak kan bidra til å forebygge vansker av ulik art og dermed redusere behovet
for spesialundervisning. Derfor arbeider pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) systemrettet med
observasjon, veiledning og resultatoppfølging på skolene knyttet til tilpasset opplæring. For å nå
målet om likebehandling og kvalitet, er det tett samarbeid mellom PPT og skolene, og felles
prosedyrer for ressursteam og spesialundervisning.

Alle skolene er forpliktet til å følge Ullensakerskolens kartleggingsplan, som inneholder nasjonale
og kommunale kartleggingsprøver. Skolene arbeider målrettet i henhold til  Handlingsplan for
språkstimulering, lese- og skriveopplæring, Handlingsplan for matematisk kompetanse  og
Handlingsplan for digital kompetanse. Handlingsplanene skisserer konkrete metoder og tiltak for
tidlig innsats og tilpasset opplæring. Ullensaker kommune har leseveiledere, regneveiledere og
lærerspesialister som arbeider med veiledning og kompetanseheving på skolene som ledd i
implementeringen av handlingsplanene. De bistår også lærerne med riktig tolkning av resultatene
og individuelt tilpassede tiltak for elevene. Alle disse støtte- og veiledningstjenestene til
barnehager og skoler er samlet på Pedagogisk senter. Intensjonen med senteret er å sikre
helhetlig retning i det tverrfaglige arbeidet som skal støtte læring og utvikling i barnehager og
skoler. Pedagogisk senter er organisert som to avdelinger: pedagogisk psykologisk tjeneste
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(PPT) og kompetanse- og veiledningstjenesten (KVT). Sistnevnte består av
læringsmiljøveiledere, leseveiledere, regneveiledere, digitalpedagog, spesialpedagoger for
barnehage og minoritetsspråklige veiledere for barnehage. Kompetanse- og veiledningssenteret
tilbyr kompetansehevende kurs for ansatte i barnehager og skoler innen ulike fagområder, og de
veileder og bistår skolene både i enkeltsaker og på systemnivå.

Skolene har etter opplæringsloven § 1-4 plikt til å sette inn intensiv opplæring for elever på 1.-4.
trinn med fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. Dette er del av den ordinære
tilpassede opplæringen. Elever som trenger det skal raskt få egnet støtte og oppfølging, slik at
problemene ikke får mulighet til å utvikle og forsterke seg videre i opplæringsløpet.
Ullensakerskolen benytter ulike tiltak, for eksempel intensive lesekurs, for å gi individuell
tilpasning til elever som strever med lesing og skriving. Alle nyansatte lærere i Ullensakerskolen
kurses i veiledet lesing som metode. Læringsbrettene brukes aktivt for å tilpasse opplæringen.

3.6 Overgang fra grunnskole til videregående opplæring
Tabellen under viser prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring
høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Vi ser at 97,6 % av Ullensaker kommunes elever
gikk over i videregående opplæring høsten etter avslutning av grunnskolen i 2020. Dette er en
nedgang på 0,1 fra 2019.

Andel elever registrert i videregående opplæring høsten etter fullført grunnskole

Vurdering og tiltak
Alle elever som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset
skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Frafall i videregående skole er en
folkehelseutfordring som gjelder Ullensaker kommune på linje med resten av landet. Forskning
viser at gjennomføring av videregående opplæring har stor betydning for senere deltakelse i
arbeids- og samfunnslivet. Arbeidet med å redusere frafall i videregående skole er avgjørende for
å nå Ullensakers målsetting om at barn og unge skal mestre livene sine og delta aktivt i arbeid og
fellesskap i samfunnet.

For å lykkes med målsettingen er det avgjørende med et helhetlig læringsløp med god kvalitet,
gode overganger og god progresjon fra barna begynner i barnehagen til de fullfører videregående
skole. Arbeidet med  Strategiplan for helhetlig læringsløp  er i sluttfasen. Strategiplanen skal
ivareta hele læringsløpet fra barnehagealder og ut grunnskolealder, og sikre at alle får like
muligheter til å gjennomføre grunnskoleløpet og videregående skole. Barnehagene og skolene i
Ullensaker skal legge til rette for at alle barn og unge får realisert sitt læringspotensial og bli den
beste utgaven av seg selv, slik at de kan delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv, og ta gode valg
for seg selv og andre. Det er sentralt at grunnskoleopplæringen ruster elevene best mulig til å
lykkes i den videregående opplæringen. Gode grunnleggende ferdigheter, sosial kompetanse,
mestringstro og god progresjon er nøkkelord i denne sammenheng. Det er viktig å legge til rette
for gode overganger i skoleløpet og et tett og godt samarbeid mellom grunnskolene og
videregående.

3.7 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med
karakterer. Karakterene benyttes som kriterium for opptak til videregående skole.
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, både
standpunkt og eksamen, delt på antall karakterer og ganget med 10.
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Ullensakerskolen nådde i skoleåret 2020-2021 40,9 grunnskolepoeng. Dette er en nedgang på
0,6 sammenlignet med fjoråret, og Ullensaker ligger under lands- og fylkesnivået. Pandemien
førte til at skolene stengte helt våren 2020, og eksamen ble avlyst. Det er grunn til å tro at dette
har påvirket sluttvurderingen i noen grad.

Sammenligning 5 siste år

Opplæring i mat og helse (foto: Krem reklame)
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4. Læringsmiljø
I Elevundersøkelsen får elever fra 5.-10. trinn si sin mening om forhold som er viktige for læring
og trivsel. Elevundersøkelsen er obligatorisk på 7. og 10. trinn. Ullensaker kommune har i tillegg
valgt å gjennomføre elevundersøkelsen på alle trinn fra 5. til 10. trinn, for å skaffe seg best mulig
oversikt over læringsmiljøene på den enkelte skole. Resultatene som gjengis i denne
rapporten bygger imidlertid på de offisielle tallene fra 7. og 10 trinn som er utarbeidet av
Utdanningsdirektoratet.

4.1 Indikatorer læringsmiljø
Temaene og resultatene av Elevundersøkelsen presenteres som indekser. Indeksene består
noen steder av et enkelt spørsmål, andre steder av flere spørsmål som er satt sammen.
Skalaen går fra 1 til 5, hvor høy verdi betyr positivt resultat. Beste gjennomsnittsverdi er 5.

I tabellene under gis en oversikt over indeksene for Ullensakerskolen samlet høsten 2020, for
henholdsvis 7. og 10. trinn, sammenlignet med resultatene nasjonalt og i Viken fylke.

Indikatorer læringsmiljø 7.trinn:

Indikatorer læringsmiljø 10.trinn:

Indikatorene på 7. og 10. trinn viser at det ikke er signifikante forskjeller i resultatene mellom
Ullensaker kommune, fylket og landet for øvrig.
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For 7. trinn finner vi at resultatene fra 2020 for Ullensaker, sammenlignet med nasjonalt resultat, 
ligger likt på fem områder og over på fire områder. Til sammenligning viste 2019-resultatene likt 
resultat på fem områder og Ullensaker lå ikke over på noen områder. Det har derfor vært en 
økning i resultatet for Ullensaker på flere av områdene sammenlignet med 2019. 
 
Resultatene fra 10. trinn viser at Ullensaker ligger likt med det nasjonale resultatet på fem 
områder og over på tre områder. Til sammenligning viste 2019-resultatene likt på to områder og 
Ullensaker lå ikke over på noen områder. Vi ser en positiv utvikling med en økning på tilnærmet 
alle områdene sammenlignet med resultatet for 2019.  
 
Vurdering og tiltak   
Etter opplæringsloven §9 A-2 har alle elever rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel og læring. Forskning viser at et trygt og godt miljø er en forutsetning for elevenes 
faglige og sosiale utvikling og læringsutbytte. Handlingsplan for trygt og godt leke- og 
læringsmiljø er en oppfølging av Strategiplan for læringsutbytte og ble politisk vedtatt våren 2019. 
Hovedmålsettingen i planen er å kvalitetssikre arbeidet med leke- og læringsmiljø i barnehager 
og skoler i Ullensaker kommune, i tråd med de mål som rammeplanen og læreplanen 
setter. Dette skal skje ved at alle barn blir møtt med omsorg, respekt og anerkjennelse som 
individer. Alle barn i barnehage og skole skal føle seg inkludert, oppleve trygghet og tilhørighet, 
samt at vi skal ha nulltoleranse for alle former for mobbing og krenkelser. I handlingsplanen 
defineres standarder for hvordan vi skal ha det i barnehagene og skolene våre på områdene 
sosial kompetanse, relasjoner, gruppeledelse, samarbeid med foresatte og ledelse. Ut fra 
forskningsbasert kunnskap beskrives kjennetegn på god praksis for å nå standardene.  
Implementeringen av handlingsplanen har foregått i et partnerskap mellom Ullensaker kommune 
og Høgskolen i Innlandet (INN), og det har vært fokus på å inkludere alle ansatte, også 
fagarbeiderne og assistentene, i dette arbeidet. Det er også etablert innsatsteam mot mobbing i 
alle skolene, i samarbeid med Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Pedagogisk senter har også 
etablert et kommunalt innsatsteam som bistår skolene i de mest komplekse og fastlåste sakene. 
 
Totalt sett viser resultatene for 2020 en positiv utvikling for både 7. trinn og 10. trinn. Ullensaker 
ligger nå på nivå med eller over nivået for landet og fylket på flere områder enn tidligere. Vi kan 
spesielt trekke frem resultatene på 10. trinn, der vi ser en økning i resultatet på tilnærmet alle 
indeksene målt i Elevundersøkelsen. I et år som har vært preget av en pandemi med stadige 
endringer i smitteverntiltak, som har vært krevende for både ansatte ved skolene og for elever og 
foreldre, gir det positive resultatet oss en indikasjon på at skolene har vært gode på å ivareta 
elevenes behov for både læring og trivsel. Andelen elever som trives svært godt eller godt på 
skolen har økt til et nivå som nå ligger over de nasjonale tallene.  
 
Under vises resultatene fra de obligatoriske indeksene i Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn i 
Ullensakerskolen. Det er variasjoner mellom skolene, og noen skoler skårer bra på områder 
andre skoler har potensiale for å forbedre. Eksempler på tiltak på skolenivå nevnes under 
vurdering og tiltak knyttet til hver indeks.   
 

4.2 Støtte fra lærer 
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.   
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Vurdering og tiltak
På indeksen støtte fra lærer ligger Ullensakerskolen på lands- og fylkesgjennomsnittet på både 7.
trinn og 10. trinn.

Arbeidet med implementering av Handlingsplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø  har foregått
gjennom hele skoleåret 2020-21. Handlingsplanen setter felles standarder for skolenes arbeid
med å skape et godt læringsmiljø, og relasjonskompetanse har vært et sentralt utviklingsområde
for alle skolene. Forskning viser at relasjonen mellom elevene og lærerne har stor betydning for
trivsel og læringsutbytte. Skolelederne arbeider systematisk med lærerne i fellestid for å utvikle
god praksis og realisere standardene.

4.3 Vurdering for læring
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Elevenes
opplevelser av tilbakemelding og veiledning måles i denne indeksen. De fire prinsippene er
forskningsbaserte og del av forskrift til opplæringsloven:

1. Elevene skal forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem.
2. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller

prestasjonen.
3. Elevene skal få råd om hvordan de kan forbedre seg.
4. Elevene skal være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og

utvikling.
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Vurdering og tiltak
Resultatet viser at det samlet sett ikke er signifikante forskjeller mellom Ullensakerskolen og
resten av landet. Vi ligger marginalt over på noen av spørsmålene, og marginalt under på
andre. På både 7. trinn og 10. trinn ligger Ullensakerskolene sammenlagt over lands- og
fylkesgjennomsnittet. Ullensakerskolen har felles prosedyre for underveisvurdering, som er i tråd
med prinsippene i vurdering for læring. Prosedyren legger vekt på at elever skal involveres i
vurdering av eget læringsarbeid.
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Det kan særlig rettes et ekstra fokus mot å forklare elevene hva som er målene i de ulike fagene
på en forståelig måte, samt å fortelle elevene hva som er bra med arbeidet de gjør. Dette
vil kunne bidra til økt motivasjon og mestringstro hos elevene.

Samtlige skoler i Ullensaker arbeider systematisk og målrettet med å utvikle vurderingspraksisen
ut fra prinsippene i vurdering for læring. Læringspartnere og kameratvurdering er eksempler på
metoder som brukes for å involvere elevene i vurderingsarbeidet. Observasjon og
kollegaveiledning brukes som metoder for å arbeide med vurdering i profesjonsfellesskapet.

Office 365 og Teams har gitt nye muligheter for god vurderingspraksis og økt bruk av
egenvurdering. Via private kanaler kan lærerne gi tilpassede tilbake- og fremovermeldinger til
elevene. Sammen med 1:1 løsning på læringsbrett gir det læreren mulighet til å gi tilpassede
fremovermeldinger til elevene raskere og nærmere oppgaven i tid.

Modellering og læringsdialog på Gystadmarka barneskole (foto: Punkt reklame)

4.4 Læringskultur
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å
gjøre feil i læringsarbeidet. Arbeidsro er ett av spørsmålene i indeksen.
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Vurdering og tiltak
Ullensakerskolen samlet ligger marginalt under både lands- og fylkesgjennomsnittet for både 7.
trinn og 10. trinn. Gruppeledelse er et område det arbeides målrettet med i Ullensakerskolen.
Felles standarder for gruppeledelse er utarbeidet i  Handlingsplan for trygt og godt leke- og
læringsmiljø.  Lærerne arbeider med bevisstgjøring i klassene om hva god arbeidsro og
trivselsregler innebærer. Skolene bruker metoder som erfaringsdeling i personalet, kollegabasert
veiledning og skolevandring med observasjon og veiledning, for å heve kompetansen i
klasseledelse.

4.5 Mestring
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid
på skolen.
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Vurdering og tiltak
På indikatoren skårer Ullensakerskolen på lands- og fylkesgjennomsnittet på 7. trinn og over
snittet på 10. trinn.

Skolene skal gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres
forutsetninger. Tilpasset opplæring og realistiske forventninger er sentralt for elevenes opplevelse
av mestring. Lærerne arbeider målrettet i henhold til  Handlingsplan for språkstimulering, lese- og
skriveopplæring, Handlingsplan for matematisk kompetanse og Handlingsplan for digital
kompetanse.  Her skisseres konkrete metoder for kartlegging, tilpasset opplæring og et variert
repertoar av læringsaktiviteter.

Lærernes forventninger til den enkelte elev om innsats og mestring påvirker elevens tro på egne
evner og muligheter. Det er derfor avgjørende at skolene og lærerne møter alle elever med
ambisiøse, men realistiske forventninger, samt arbeider for å utvikle gode relasjoner til elevene.
Vurderingspraksis i tråd med prinsippene i vurdering for læring og god gruppeledelse har nær
sammenheng med mestringsindeksen. Eksempler på relevante tiltak som skolene bruker per i
dag er nevnt under indeksene støtte fra lærer, vurdering for læring og læringskultur.

Trygge og gode relasjoner er en forutsetning for læring og trivsel (foto: Punkt reklame)
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4.6 Elevdemokrati og medvirkning
Indeksen viser elevenes opplevelse av muligheten for å medvirke i arbeidet med fagene, og om
de får være med på å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. Skolen skal være et sted
der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i
skolehverdagen, at de har reell innflytelse og at de kan påvirke det som angår dem.

Vurdering og tiltak
På 7. trinn skårer Ullensakerskolen marginalt over nasjonalt snitt, og på fylkessnittet. På 10. trinn
skårer Ullensakerskolen marginalt over fylkessnittet, og på nasjonalt snitt.

Barnekonvensjonen slår fast at barn skal høres i saksbehandling og at barnets beste skal være
et grunnleggende hensyn. I saksbehandlingen innhenter Ullensaker kommune uttalelser fra
elever, og vurderer barnets beste. Elevene skal gis mulighet til å medvirke og lære hva demokrati
betyr i praksis. De skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse,
både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom elevråd og andre rådsorganer. Videre medvirker
elevene i fagene gjennom metoder som egenvurdering og medvirkning i forhold til valg av
arbeids- og vurderingsmetoder.

Barn og unges kommunestyre (BUK) er et kommunalt rådsorgan som er sammensatt av to
elevrepresentanter fra hver grunnskole. Gjennom BUK skal barn og unge i Ullensaker få
opplæring i demokratiske prosesser og arbeidsmåter, og få reell innflytelse i saker som berører
barn og unge. Skoleåret 2020-21 ble det gjennomført tre møter i BUK. I 2020-21 har blant annet
Skolebruksplan for Ullensaker kommune 2021-2031  blitt behandlet i BUK.  Skolene fikk tilsendt
høringsdokumentene i saken samt spørsmål knyttet til disse. Elevrådene skulle forberede innspill
til spørsmålene. Fire skoler presenterte sine innspill i møtet, og de resterende sendte inn sine
innspill slik at de kom med i møteprotokollen. BUK har også behandlet sak om tildeling av
økonomiske midler for 2021. I BUK-møtene har det også blitt arrangert en muntlig spørretime.
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Gjennom spørretimen har elevene fått anledning til å stille spørsmål som har blitt besvart av
ordfører.

Alle skolene har elevråd hvor elever deltar. Kontaktperson for elevrådet på hver skole arbeider
med å engasjere elevene i elevrådsarbeid. I skolenes Samarbeidsutvalg og Skolemiljøutvalg er
det også elever representert.

4.7 Mobbing på skolen
7. trinn
Indeksen viser spørsmålene som utgjør indeksen mobbing på skolen. Svarene er angitt i
prosent.

Tabellen under viser prosentandelen elever på 7. trinn som opplever mobbing 2-3 ganger i
måneden eller oftere.

Diagrammet under viser andel elever på 7. trinn som svarer at de har opplevd å bli utsatt for
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere fra skoleåret 2016-17 til 2020-21:

Etter en markant oppgang i 2019-2020 har andelen gått noe ned skoleåret 2020-2021.

Tabellen under viser fordelingen av elever på de ulike svarkategoriene knyttet til hvor ofte de
opplever mobbing:
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Resultatene ovenfor viser at antallet som opplever seg mobbet har sunket fra 10,7% i 2019 til
9,4% i 2020 på 7. trinn i Ullensaker. Det er færre elever i Ullensaker som svarer at de har blitt
mobbet 2-3 ganger i måneden eller hyppigere. Tallene til Ullensaker er imidlertid omkring 2%
høyere enn for både landet og fylket. Samtidig kan det også være verdt å merke seg at tallene
har økt noe for både landet og fylket fra 2019 til 2020. Resultatet viser videre at andelen elever
som har svart at de ikke er blitt mobbet på skolen de siste månedene har økt fra foregående år.

10. trinn
Indeksen viser spørsmålene som utgjør indeksen mobbing på skolen.

Tabellen under viser prosentandelen elever på 10. trinn som opplever mobbing 2-3 ganger i
måneden eller oftere.

Diagrammet under viser andel elever på 10. trinn som svarer at de har opplevd å bli utsatt for
mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere fra skoleåret 2016-17 til 2020-21.
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Ungdomsskolene har hatt en jevn nedgang i mobbing de senere årene - til et meget lavt nivå i
2020.

Tabellen under viser fordelingen av elever på de ulike svarkategoriene knyttet til hvor ofte de
opplever mobbing:

Resultatene for 10. trinn viser en meget positiv utvikling i Ullensaker. Det fremgår av tabellen over
at hele 87,8% av elevene på 10. trinn i Ullensaker ikke opplever å bli mobbet på skolen i det hele
tatt. Dette er en fremgang på 6,6% fra 2019 og 13,1% økning fra 2018. Kun noen få elever har
svart at de opplever å bli mobbet ukentlig (prikket av personvernhensyn). Ser vi på utviklingen
over de fire siste årene, vises en positiv utvikling i tallene både for Ullensaker, landet og fylket.
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Vurdering og tiltak  
Når det gjelder mobbing, viser tallene for 2020 at færre elever på 7. trinn opplever å ha blitt 
mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller hyppigere. Resultatet for 7. trinn er 
fremdeles svakere enn resultatet nasjonalt og i fylket, men mens utviklingen er negativ nasjonalt 
og i fylket, er den positiv i Ullensaker. Vi ser imidlertid relativt store forskjeller mellom 
barneskolene i deres resultater. For 10. trinn viser resultatene knyttet til mobbing en markant 
forbedring og et positivt resultat for alle de fire ungdomsskolene. Resultatet på 10. trinn ligger 
over både nasjonalt nivå og fylkesnivå. Ungdomsskolene har jobbet systematisk og godt for å 
hindre krenkelser og mobbing, og det er gledelig å se at arbeidet har hatt så positiv effekt på 
læringsmiljøet.  
 
Samtidig viser resultatene at det fortsatt er elever som opplever mobbing og ikke trives på skolen, 
samt at vi ser en variasjon mellom skolene, spesielt på barneskolene. Vi må derfor arbeide 
systematisk videre for å nå visjonen om null mobbing ved skolene i Ullensaker kommune. Det at 
elever har et trygt og godt læringsmiljø er en avgjørende faktor for at de skal utvikle seg optimalt 
faglig og sosialt. Det er derfor slik at ethvert tilfelle av mobbing er ett for mye. Selv om vi fortsatt 
har mye å arbeide videre med, indikerer den positive fremgangen vi ser i Ullensaker at tiltakene 
som allerede er iverksatt har en god effekt. Dette gir grunn til å tro at det er hensiktsmessig å 
videreføre tiltakene kommende skoleår i samarbeid med både interne og eksterne aktører.  
 
Tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø  
Elevundersøkelsen viser at flere elever i Ullensaker opplever at de trives og ikke blir mobbet på 
skolen i 2020 enn i 2019. Samtidig viser resultatene at det fortsatt er skoleelever i 
Ullensakerskolen som opplever at de ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolene tar tak i sitt 
resultat, som presenteres for personalet, elevene, samarbeidsutvalgene, og brukes som grunnlag 
for drøftinger og vurderinger for å bedre elevenes læring og trivsel på skolen. Hver skole har satt i 
gang målrettede tiltak ut fra sine lokale resultater i undersøkelsen. Skoleeier følger opp skolenes 
resultater og gjennomfører lederoppfølging gjennom ledermøter, lærende ledernettverk og 
lederdialoger med områdesjefene. Erfaringsdeling mellom skolene er et viktig element i 
ledermøter, for å skape størst mulig grad av læring og en enhetlig praksis i alle skolene i 
Ullensaker. 
 
Ullensaker kommune har over de siste skoleårene fokusert på å implementere Handlingsplan for 
trygt og godt leke- og læringsmiljø i alle grunnskoler og barnehager. Hovedmålsettingen i planen 
er å kvalitetssikre arbeidet med leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler i Ullensaker 
kommune, i tråd med de mål som rammeplan og læreplanen setter. Dette skal skje ved at alle 
barn i Ullensaker kommune skal bli møtt med omsorg, respekt og anerkjennelse som individer. 
Alle barn i barnehage og skole skal føle seg inkludert, oppleve trygghet og tilhørighet, samt at vi 
skal ha nulltoleranse for alle former for mobbing og krenkelser. Gode relasjoner mellom elever og 
ansatte har stor betydning for elevenes opplevelse av å ha et trygt og godt læringsmiljø.  
 
Implementeringen av handlingsplanen har foregått i partnerskap med Ullensaker kommune og 
Høgskolen i Innlandet (INN) og det har vært fokus på å inkludere alle ansatte i skolene i dette 
arbeidet. For å sikre at elevene får et trygt og godt skolemiljø må vi fortsette det gode 
forebyggende arbeidet som allerede er i gang, samt intensivere innsatsen gjennom noen nye 
prioriterte tiltak. For kommende skoleår vil Ullensaker kommune fortsette samarbeidet med INN, 
der vi skal videreføre arbeidet med leke- og læringsmiljø i både barnehager og skoler i 
Ullensaker. Vi legger vekt på at læringsløpet skal oppleves som helhetlig og preges av kontinuitet 
og sammenheng. Vi vil derfor i tiden fremover styrke sammenhengen mellom barnehage og skole 
ytterligere, for å legge til rette for helhetlig læring og progresjon for våre barn og unge. Vi skal i 
det videre arbeidet legge vekt på å styrke sammenhengen mellom skolemiljø og faglig utvikling 
og sammen bygge en kultur for læring og danning, slik at barn og unge i Ullensaker skal trives 
godt og samtidig lære mest mulig. 
 
Forskningsbasert kunnskap viser at et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger 
mobbing. Arbeid med kvalitetssikring av læringsmiljøet i skolene våre har vært en viktig del av 
kommunens arbeid for å forebygge mobbing. Vi vet at nye faglige initiativer ikke alltid enkelt lar 
seg implementere i skolens praksis, og at kvalitetssikringstiltak heller ikke uten videre fører til 
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fornyelse og utvikling. Ytterligere forbedringer i læringsmiljøet – og dermed ytterligere styrking av
skolenes forebygging av mobbing og andre krenkelser – vil avhenge av at vi opprettholder og
intensiverer innsatsen og arbeidet med læringsmiljøet over tid. Av resultatene på
Elevundersøkelsen høsten 2020 ser vi totalt sett en positiv utvikling, som kan indikere at tiltakene
som allerede er iverksatt bør videreføres for å komme enda nærmere målet om at alle elever i
Ullensaker kommune skal ha det trygt og godt på skolen.

Håndtering av mobbesaker kan være komplekse og krevende for skolene å håndtere. Et
satsningsområde skoleåret 2020-2021 har vært å få på plass et innsatsteam mot mobbing på alle
skoler (SIM) samt et kommunalt innsatsteam mot mobbing (KIM). Dersom saker bli langvarige og
kompleksiteten tilsier det, kan skolen få bistand fra det kommunale teamet ved Pedagogisk
senter. KIM er ment å være et beredskapsteam som har legitimitet, ryggdekning og handlingsrom
til å sette en stopper for alvorlige og kompliserte mobbesaker som skolen ikke klarer å løse alene.
Skolenes innsatsteam skal ha særlig god kompetanse til å forstå, avdekke og løse mobbesaker. I
samarbeid med Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning har opplæring blitt
gjennomført både på kommune- og skolenivå. For å sikre at arbeidet med innsatsteam blir
implementert godt i alle skoler samt på kommunenivå, må vi fortsatt ha fokus på dette kommende
skoleår.

Skolene registrerer henvendelser fra elever og
ansatte angående mobbing i fagsystemet 1310.no.
Alle henvendelser via «mobbeknappen» registreres i
det samme systemet. Alle 9A-saker skal legges inn i
1310.systemet, og skoleeier legger frem en oversikt
over sakene til Hovedutvalg for skole og barnehage
to ganger i året. Gjennom tett lederoppfølging sikres
en mest mulig lik praksis på skolene når det gjelder
registrering og oppfølging av sakene.

Alle skolene i Ullensaker har minst en miljøterapeut
og en helsesykepleier. Disse samarbeider på ulike
måter. Flere skoler har jente- og guttegrupper,
grupper for elever med skilte foreldre, og andre
områder hvor miljøterapeuten og helsesykepleieren
samarbeider for å jobbe med elevens psykiske helse
og psykososiale miljø. Begge har også vært involvert
i Forebyggingsukene som har vært arrangert på 5. og
8. trinn.

Gode relasjoner mellom elever og ansatte har stor
betydning for elevenes opplevelse av å ha et trygt og
godt læringsmiljø. Som en del av fagfornyelsen vil
livsmestring bli et gjennomgående tema i skolen i
årene fremover, og dette er noe vi i Ullensakerskolen
vil følge opp. Arbeidet med livsmestring i  Strategiplan
for helhetlig læringsløp  er en del av denne
oppfølgingen.

Lek og vennskap i friminutt (foto: Punkt reklame)
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5. Læringsutbytte 
Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er 
kompetanse som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 
Grunnopplæringen er en viktig del av en livslang danningsprosess som har enkeltmenneskets 
frihet, selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet som mål. Opplæringen skal gi elevene 
et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. 
Opplæringen skal gi et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, 
arbeids- og samfunnsliv. Det er derfor viktig å se begrepet læringsutbytte i sammenheng med en 
overordnet målsetting om at alle elever i Ullensakerskolen skal vokse opp til en best mulig utgave 
av seg selv, og at de som voksne skal delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv. Ullensaker kommune 
er i sluttfasen av arbeidet med å utarbeide en ny Strategiplan for et helhetlig læringsløp, som skal 
gjelde fra barnehage til elevene er ferdig med videregående opplæring.  
 
Læringsutbytte inkluderer elevenes kompetanse i fagene, utvikling av de fem grunnleggende 
ferdighetene, sammen med elevenes sosiale læring og personlige utvikling. Kompetanse vil si å 
kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse 
oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse 
og evne til refleksjon og kritisk tenkning.  
 
Obligatoriske indikatorer for tilstandsrapporten er nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og 
regning, standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk og 
grunnskolepoeng.  
 
Ungdataundersøkelsen 2018 viste en bekymringsfull trend knyttet til at færre elever tror på at de 
vil ta høyere utdanning, samtidig som de rapporterer om manglende fremtidsoptimisme. Andelen 
som tror de aldri vil bli arbeidsledige har gått ned, samtidig som færre enn før tror de kommer til å 
leve et godt og lykkelig liv. De fleste ungdommer begynner likevel på videregående opplæring 
etter endt grunnskole, men det er ikke alle som fullfører. Statistikken viser at omtrent en av tre 
faller fra underveis. Det er viktig at alle som jobber i skolen har en bevisst holdning til de 
dilemmaene som følger i kjølvannet av skoleprestasjoner. Ullensakerskolen skal utvikle robuste 
elever som takler med- og motgang.  

5.1 Nasjonale prøver 
Nasjonale prøver er en del av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem som skal gi skoler og 
kommuner kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 
Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsvurdering på alle 
nivåene i skolesystemet.  
 
Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og 
skoleledere trenger for å utvikle skolen videre. Resultatene fra nasjonale prøver gir et avgrenset 
bilde av elevenes kompetanse og ferdigheter. En må derfor se resultatene i sammenheng med 
annen relevant informasjon om kommunen, skolen og elevene. Hensikten med nasjonale prøver 
er å gi god informasjon om elever på alle nivåer. Spennet i vanskelighetsgrad på oppgavene er 
derfor stort – fra relativt lette til svært utfordrende oppgaver. Det er derfor svært få elever som får 
alt riktig på disse prøvene.  
 
De nasjonale prøvene gjennomføres digitalt i høstsemesteret, og måler elevenes ferdigheter ved 
oppstarten på det aktuelle trinnet.  
 
Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Prøvene i lesing 
og regning tar derfor ikke bare utgangspunkt i kompetansemålene i norsk og matematikk, men 
også i andre fag der mål for lesing og regning er integrerte. Prøvene i engelsk skiller seg fra de to 
andre prøvene siden den tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag. Prøvene på 8. og 9. trinn er 
de samme prøvene. Det er derfor forventet et bedre resultat for 9. trinn sammenlignet med 8. 
trinn.  
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Nasjonale prøver har siden 2014 blitt publisert som skalapoeng. Alle prøvene blir skåret på 
samme skala, der gjennomsnittet ble satt til 50 skalapoeng. Dette gjør det lettere for kommuner 
og skoler å se på trender og måle utvikling over tid.  
 
Under vises en oversikt over skalapoeng fra nasjonale prøver 2020 for Ullensakerskolen 
sammenlignet med nasjonalt nivå. Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 har som mål at 
elevene i Ullensakerskolen skal skåre over landsgjennomsnittet på nasjonale prøver. Tabellen 
viser status i forhold til målet.  
 

Nasjonale prøver 2020 – skalapoeng  
  5. trinn  8. trinn  9. trinn  
  Lesing Regning Engelsk Lesing Regning Engelsk Lesing Regning 
Nasjonalt  50 50 50 50 50 50 54 53 
Viken  50 50 51 50 50 50 54 53 
Ullensaker  50 50 52 48 48 49 52 52 
 
Nedenfor vises utvikling i skalapoeng de tre siste årene for prøvene som er gjennomført på 5. 
trinn: 
 

 

2018-
19. 
Engelsk 

2018-
19.  
Lesing 

2018-19. 
Regning 

2019-
20. 
Engelsk 

2019-
20. 
Lesing 

2019-
20. 
Regning 

2020-
21. 
Engelsk 

2020-
21. 
Lesing 

2020-
21. 
Regning 

Hele 
landet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Viken             51 50 50 
Ullens
aker 51 51 51 50 50 49 52 50 50 

 
Tilsvarende tabell for prøvene på 8. trinn: 
 

 

2018-
19. 
Engelsk 

2018-
19. 
Lesing 

2018-
19. 
Regning 

2019-
20. 
Engelsk 

2019-
20. 
Lesing 

2019-
20. 
Regning 

2020-
21. 
Engelsk 

2020-
21. 
Lesing 

2020-
21. 
Regning 

Hele 
landet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
Viken             50 50 50 
Ullensa
ker 50 48 48 49 48 49 49 48 48 

 
På 9. trinn gjennomføres bare prøvene i lesing og regning: 
 

 
2018-19. 
Lesing 

2018-19. 
Regning 

2019-20. 
Lesing 

2019-20. 
Regning 

2020-21. 
Lesing 

2020-21. 
Regning 

Hele 
landet 53 54 54 53 54 53 
Viken         54 53 
Ullensaker 52 53 51 51 52 52 
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Nasjonale prøver 5. trinn 
Resultatene viser at elevene på 5. trinn i Ullensakerskolen ligger på nasjonalt nivå og fylkesnivå i 
både lesing og regning. I 2020 ligger vi to skalapoeng over nasjonalt nivå og ett skalapoeng over 
fylkesnivået i engelsk. Resultatene viser at vi har hatt fremgang i resultatene i 2020-21 
sammenlignet med 2019-20. Vi har hatt en framgang på to skalapoeng i engelsk og ett 
skalapoeng i regning. Når det gjelder lesing er resultatet likt som i 2019-20. Analyser viser at 
fremgangen i engelsk og regning i stor grad skyldes at flere elever scorer på mestringsnivå 3, og 
dermed færre på mestringsnivå 1 og 2. Det er fremdeles stor spredning i resultatene mellom de 
ulike skolene. Det er stor variasjon fra svakeste resultat til sterkeste resultat mellom skolene. Se 
resultater for den enkelte skole i kapittel 6. Skolene i Ullensaker jobber målrettet med å forbedre 
elevenes grunnleggende ferdigheter, men det er behov for å kvalitetssikre og systematisere 
arbeidet med intensivopplæring for de yngste elevene. 
 
Nasjonale prøver 8. trinn 
Resultatene viser at elevene på 8. trinn i Ullensakerskolen ligger noe under nasjonalt nivå og 
fylkesnivå i lesing, regning og engelsk. Vi ligger to skalapoeng under nasjonalt nivå og fylkesnivå 
i både lesing og regning. I engelsk ligger vi ett skalapoeng under det nasjonale nivået og to 
skalapoeng under fylket. Resultatet i lesing viser at Ullensakerskolen ligger på samme nivå som 
året før, resultatene har bare endret seg innad på skolene. Variasjonen mellom skolene er 
ganske liten fra svakeste resultat (47) til sterkeste resultat (50). Resultatet i regning viser at 
Ullensakerskolen har en nedgang på ett skalapoeng fra året før. Ingen av skolene ligger på det 
nasjonale gjennomsnittet. Resultatet i engelsk viser at Ullensakerskolen ligger på samme nivå 
som året før. Variasjonen mellom skolene har økt fra i fjor, fra svakeste resultat (47) til sterkeste 
resultat (52). 
 
Som skoleeier har Ullensaker kommune tilgang til avgiverkvalitet knyttet til de nasjonale prøvene 
på 8. trinn. Det innebærer å spore resultatene tilbake til avgiverskole, og dermed danne oss et 
bilde over hver enkelt barneskole sitt bidrag til resultatene på ungdomstrinnet. Dette er viktig, da 
prøvene på 8. trinn gjennomføres så tidlig på høsten og derfor måler kompetansen elevene 
hadde med seg fra barneskolen. Ved å sammenligne resultatet fra årets 8. trinn, sortert på 
avgiverskoler, med resultatet fra nasjonale prøver på 5. trinn i 2017-18, kan vi danne oss et bilde 
av elevgruppenes utvikling fra 5. til 8. trinn. Det ligger en del usikkerhet i disse tallene, blant 
annet fordi elever kan ha startet og sluttet i klassen i løpet av disse tre årene. Vi ser likevel at de 
samme elevene gjør det vesentlig bedre på 5. trinn enn på 8. trinn. En av forklaringene på dette 
kan være at gjennomføringskvaliteten og forberedelsene til prøvene på 5. trinn er bedre enn på 8. 
trinn. Elevene har nettopp startet på ungdomsskolen når prøvene tas, de har nye og ukjente 
lærere, og situasjonen kan oppleves som mindre forutsigbar og trygg enn da de tok prøvene på 
5. trinn.  
 
Nasjonale prøver 9. trinn 
Nasjonale prøver på 9. trinn er de samme prøvene som gjennomføres på 8. trinn. Intensjonen er 
å gi skoler og kommuner mulighet til å måle progresjon fra 8. til 9. trinn. Resultatene viser at 
Ullensakerskolen har gått ett skalapoeng opp i lesing, og tar dermed innpå det nasjonale snittet 
og snittet i Viken. I regning viser resultatene at Ullensakerskolen har gått ett skalapoeng opp fra 
året før. Resultatene viser likevel at 9. trinn i Ullensakerskolen ligger under nasjonalt nivå i både 
lesing og regning. Samlet sett viser resultatet at elevgruppen har løftet seg med 3 skalapoeng fra 
8. til 9. trinn. Økningen i skalapoeng ligger ett skalapoeng under den nasjonale progresjonen og 
progresjonen i Viken. 
 
Utvikling samme elevgruppe fra 8. til 9. trinn  
I lesing viser resultatene at elevgruppen i Ullensaker samlet sett har løftet seg med fire 
skalapoeng fra 8. til 9. trinn. Økningen i skalapoeng i Ullensaker ligger på samme nivå som den 
nasjonale progresjonen, mens fylket har falt ett skalapoeng. Dette kan ses i sammenheng med 
overgang fra Akershus til Viken. I regning viser resultatene at elevgruppen samlet sett har løftet 
seg med tre skalapoeng fra 8. til 9. trinn. Økningen i skalapoeng ligger på samme nivå som den 
nasjonale progresjonen, mens fylket har falt ett skalapoeng.  
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Vurdering og tiltak 
Resultatene fra nasjonale prøver 2020 viser at Ullensakerskolen har hatt oppgang i skalapoeng 
på fire områder, tre områder er på samme nivå, mens regning for 8. trinn er det eneste området 
hvor det er nedgang. I fjor var det bare på regning på 8. trinn det var oppgang, så vi ser en klar 
positiv utvikling fra forrige skoleår. Hvis vi sammenligner oss med det nasjonale snittet, ligger vi 
over eller på snittet på barnetrinnet, mens vi fortsatt ligger under snittet på ungdomstrinnet.  
 
Vi har en felles prosedyre for gjennomføring av nasjonale prøver, for å sikre gode, enhetlige 
rutiner ved skolene. Analyse av resultatene på skolenivå viser fortsatt store forskjeller mellom 
skolene. I dialog med skolene finner vi noe ulik praksis ved gjennomføring av prøvene, og vi vil 
fremover ha mer fokus på gjennomføringskvalitet. Vi skal sikre lik kvalitet og like muligheter for 
alle elevene våre, uavhengig av hvilken skole de går på. Vi har ambisjoner om å løfte resultatene 
på 8. trinn til et nivå tilsvarende det elevene presterer på 5. trinn. Et tettere samarbeid mellom 
barnetrinnet og ungdomstrinnet rundt tiltak som skal sikre god progresjon og utvikling på 
mellomtrinnet, og en god overgang til ungdomstrinnet, blir vesentlig. Det er også et potensiale i å 
skape større eierforhold til prøvene, særlig 8. trinnsprøven som tas rett etter at de nye elevene 
har begynt på ungdomsskolen. 
 
I dette arbeidet vil følgende tiltak være sentrale:  

• Tett lederoppfølging som bidrar til praksisendringer gjennom ledermøter, lederdialoger 
med områdesjefene og ledernettverk. 

• Tett samarbeid på ledernivå, for å lære av hverandre og sammen utvikle felles gode 
systemer for Ullensakerskolen.  

• Analysearbeid blant lærere og ledere på hver enkelt skole, som fører til at resultatene 
bidrar til å styrke elevenes læring. Bruke resultatene bevisst med tanke på elevenes 
læring. 

• Gode rutiner og systemer for intensivopplæring på 1.-4.trinn.  
• Målrettede tiltak og styrket innsats på de skolene der vi ser at utfordringene er størst.  
• Arbeide aktivt med rekruttering av de «beste» lærerne. 
• Leseveiledere og regneveiledere brukes på en strategisk måte, slik at skolene med størst 

utfordringer får ekstra støtte og oppfølging.  
• Sikre god gjennomføringskvalitet og gode forberedelser til prøvene. 
• Målrettet arbeid med grunnleggende ferdigheter i henhold til Handlingsplan for 

språkstimulering, lese- og skriveopplæring og Handlingsplan for matematisk kompetanse 
ute på skolene.  

• Skolene har fokus på å videreutvikle lærernes analyse- og tiltakskompetanse i forbindelse 
med kartlegginger, og bruke dette til å justere undervisningen for å øke elevenes 
læringsutbytte. Ta i bruk verktøy i Conexus Engage for å følge elevenes progresjon og 
utvikling tettere. 

• Bruke læringsbrett som et verktøy for å styrke grunnleggende ferdigheter og tilpasset 
opplæring i alle fag.  

 
Vi ser at andelen elever som blir fritatt fra prøvene varierer mellom skolene. Vi ønsker at alle våre 
elever skal ha et godt læringsutbytte i skolen, og prøvene gir viktig informasjon til lærerne som 
skal tilrettelegge god undervisning for den enkelte. Vi anser det som viktig at flest mulig elever 
gjennomfører prøvene, selv om dette påvirker resultatet. I den forbindelse er det viktig å arbeide 
med holdninger til prøvene ute blant personalet i skolene.  
 
Vi vil fortsette med å redusere forskjellene mellom de svakeste og de sterkeste skolene. I 
ledernettverkene er profesjonsfellesskapet en arena for utvikling, erfaringsdeling og samarbeid 
innad og på tvers av skolenes ledergrupper. Målet er, gjennom modellering og 
kompetanseheving, å sette lederne bedre i stand til å lede prosesser i eget personale knyttet til 
aktuelt tema. Å øke skoleledernes kompetanse knyttet til analysearbeid og oppfølging av 
nasjonale prøver og kartleggingsprøver prioriteres på ledermøtene. Lederne må legge opp til 
prosesser der lærerne er med og analyserer styrker og utfordringer, slik at de opplever en 
forpliktelse til å endre praksis der det er nødvendig. Det å se på progresjon og utvikling av 
elevresultater på individ- og gruppenivå over tid, blir viktig innad i den enkelte skole. Gjennom 
lederoppfølgingen arbeides det også med at hver skole må være tydeligere på hvilke tiltak de 
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skal iverksette for å øke elevenes læringsutbytte. Det er viktig at skolene har et godt system for 
intensivopplæring på 1.- 4. trinn, slik at elever raskt får egnet støtte og opplæring hvis de står i 
fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning.  
 
Et gjennomsnitt forteller lite om hvordan skolen kan hjelpe den enkelte elev videre i sitt 
læringsarbeid. Det er derfor viktig at den fremste analyseenheten er den enkelte elev og hvert 
enkelt elevkull/klasse internt på den enkelte skole. Det er derfor mer sentralt å analysere hvilken 
utvikling hvert enkelt elevkull har hatt enn på skolens gjennomsnitt sammenlignet med andre. 
Skolelederne følger opp enkeltelever og elevgruppers resultater gjennom systematiske 
klassegjennomgang framfor å sammenligne seg med andre skoler.  
 
Til dette analysearbeidet bruker skolene nasjonale rapporteringsportaler og kommunens 
registrerings- og rapporteringsverktøy Conexus Engage. Dette verktøyet benyttes til å legge inn 
alle nasjonale kartleggingsprøver fra og med 1. trinn. Skolene kan derfor ta ut rapporter som 
synliggjør elevenes progresjon og utvikling over tid. Skolelederne har fått kompetanseheving og 
veiledning i hvordan de kan gjennomføre resultatoppfølging i tråd med hva forskning sier virker, 
og hvordan de kan analysere resultatene. Skoleeier, ved områdesjefene, vil følge opp i hvilken 
grad skolene jobber systematisk med dette i lederdialoger fremover. 
 

5.2 Standpunktkarakterer 
Standpunktkarakterer utgjør, sammen med eksamensresultater, sluttvurderingen. Den skal gi 
informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen. Vurderingen skal 
være fundert i målene i læreplanverket.  
 
Graderingen beskriver at karakteren:   

• 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget   
• 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget   
• 3 uttrykker at eleven har nokså lav kompetanse i faget   
• 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget   
• 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget   
• 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget   

 
Tabellen under viser standpunktkarakterene i norsk hovedmål, sidemål, matematikk og engelsk 
for Ullensakerskolen, Viken og landet for øvrig. Ullensakerskolen ligger i 2020 under nasjonalt 
nivå i alle fag. I norsk hovedmål og norsk sidemål er resultatene uforandret sammenlignet med 
fjoråret. Matematikk har størst nedgang med 0,4. Standpunktkarakter i engelsk har gått ned med 
0,1.  
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Standpunktkarakterer

5.3 Eksamensresultater
Eksamen våren 2021 ble avlyst på grunn av koronapandemien. Det er derfor ingen
eksamensresultater å vise til for 2020-21.

Konsentrert arbeid på Gystadmarka ungdomsskole (foto: Punkt reklame)
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6. Grunnskolene i Ullensaker kommune 
6.1 Algarheim skole og senter for tospråklig opplæring 
Algarheim skole hadde 419 elever og 33,34 årsverk for 
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning er på 96 %.   
 
Forhold som fungerer særlig godt   
 

Ø Et fantastisk og kompetent personale som ser alle elevene, 
både faglig og sosialt   

Ø Et bredt spekter av aktiviteter på Algarheim SFO   
Ø Skole-hjem-samarbeidet   
Ø Relasjonsorientert ledelse på alle nivåer i skole og SFO  
Ø Systematisk arbeid med læringsarbeid, både for skolen som helhet og på trinn  

 
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  

Ø Videreutvikle det systematiske arbeidet med å gi alle elever et trygt og godt leke- og 
læringsmiljø   

Ø Videreføre implementeringen av ny læreplan  
Ø Utvikle og ta i bruk den kollektive kompetansen på Algarheim skole innen blant annet 

læringsmiljø, lesing og regning ved bruk av faggrupper  
Ø Videreutvikle en felles kultur med holdninger og verdier for Algarheim skole og senteret 

for tospråklig fagopplæring  
 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 7. trinn  2017-18  2018-19  2019-20  2020/2021  
Støtte fra lærerne  4,8  4,6  4,1  4,8  
Vurdering for læring  4,4  4,6  3,6  4,3  
Læringskultur  4,5  4,4  3,7  4,5  
Mestring  4,2  4,2  3,9  4,2  
Elevdemokrati og medvirkning  4,2  4,1  3,5  4,2  
Mobbing på skolen          
 
Kommentar til resultatene: 
Skolen vektlegger arbeid med relasjonell ledelse, og kontinuerlig arbeid med holdninger og 
verdier. Vi arbeider for at alle skal oppleve seg som inkludert i skolehverdagen, og at vi er et stort 
VI-fellesskap. 
 
Resultater 
Nasjonale prøver 5. trinn  2015-16  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  
Engelsk  50  54  56  51  50  56  
Lesing  52  54  54  55  54  53  
Regning  54  55  56  54  54  55  
 
Kommentar til resultatene: 
Resultatene på de nasjonale prøvene for 5. trinn viser at vi har stabilisert oss på et godt nivå. 
Etter all kartlegging arbeider lærerne mye med å analysere resultatene og finne fram til gode 
tiltak for å heve elevenes læringsutbytte. Lærerne løser blant annet oppgavene fra nasjonal 
prøve for 5. og 8. trinn og ser på hvilke oppgaver våre elever har størst avvik fra nasjonalt 
gjennomsnitt. 
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Praksisfortelling knyttet til ett av satsningsområdene:
Mål: Utvikle og ta i bruk den kollektive kompetansen på Algarheim skole innen blant annet
læringsmiljø, lesing og regning ved bruk av faggrupper

Alle pedagogene er delt inn i til sammen ni faggrupper innenfor lesing, regning, læringsmiljø,
fagfornyelsen, særskilt norskopplæring, spesialpedagogikk, musikk og engelsk.
Hovedmålet i arbeidet er godt læringsfokus og god faglig progresjon i tråd med nye læreplaner.
Innspillene skal være forskningsbasert, praktisk og konkret til bruk i klasserommene. Ved dette
arbeidet skal vi sikre mest mulig lik praksis på hele skolen.

Eksempelvis ser «mandatet» for engelskgruppa slik ut:
• Lage en plan for begynneropplæringen.
• Hvordan arbeide for et godt ord- og begrepsforråd gjennom hele barneskolen?
• Hvordan ser en god engelsktime ut på småskolen? Hvordan disponerer vi tiden?
• Hvordan ser en god engelsktime ut på mellomtrinnet?

Arbeidet ble påbegynt høsten 2020 (tre økter i utviklingstid), men satt på vent da skolene ikke
skulle ha fysiske PU-tider senhøst, vinter og vår. Arbeidet ble gjenopptatt ved skolestart i august
2021.

6.2 Bakke skole
Bakke skole hadde 561 elever og 39,79 årsverk for
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning gitt av
undervisningspersonale med godkjent utdanning er på 90,43 %.

Forhold som fungerer særlig godt
Ø Elevene på Bakke skole er smarte, omsorgsfulle og glade

personer med lyst til å lære.
Ø En motivert og endringsvillig personalgruppe som har stått

i de utfordringene som nedstenging, rødt og gult nivå har
gitt.

Ø Personalgruppa har jobbet veldig bra sammen i profesjonsfellesskapet.
Ø Vi har jobbet med, og implementert, den nye læreplanen godt. Alle trinnene på skolen har

jobbet temabasert gjennom hele skoleåret. Alt dette til tross for at vi har
opplevd nedstenging, rødt og gult nivå.

Elevrådets innspill:
Algarheim er en fin skole!
Vi på Algarheim er heldige som har så fine uteområder. Vi kan være på fotballbanen,
leke på lekeapparatene og lekeområdene i skolegården, men også være i den flotte
skogen vår.
En skoledag hos oss er full av variert læring, vi lærer noe nytt nesten hver eneste dag!
Lærerne er flinke til å variere undervisningen sin.
Alle ansatte er veldig hyggelige mot oss; de smiler, sier hei, snakker med oss. Vi kan
alltid komme til de voksne på skolen dersom det er noe vi synes er vanskelig.
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Temabasert arbeid på tvers av fag på alle trinn 

 
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  
 

• Bakke skole skal utarbeide en skoleomfattende temaplan ut ifra erfaringer fra skoleåret 
2020 - 2021.  

• Ledergruppa leder lærernes læring i skolens profesjonsfellesskap og er proaktive det 
videre arbeidet med å implementere LK20 og skolens læringsmiljøarbeid.  

• Implementering av rammeplan i SFO. 
 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 7. trinn  2018-2019  2019-2020  2020-2021  
Støtte fra lærerne  4,3  4,2  4,4  
Vurdering for læring  3,8  3,5  3,9  
Læringskultur  3,7  3,9  3,8  
Mestring  4,4  3,9  4,0  
Elevdemokrati og medvirkning  3,9  3,5  3,9  
Mobbing på skolen  4,7  10,7  4,8  
 
Kommentar til resultatene:  
Vi lavt antall elever på 7. trinn som opplever mobbing. Bakke skole har nulltoleranse for mobbing, 
og målet vil alltid være at ingen elever opplever mobbing. Vi ser fortsatt en tendens til at flere av 
elevene oppgir at de opplever mobbing på skoleveien. Bakke skole jobber målrettet med 
klassemiljø og læringsmiljø. 
 
 
Resultater 
Nasjonale prøver 5. trinn  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020  2020-2021  
Engelsk  52  53  55  52  53  
Lesing  53  49  50  49  52  
Regning  55  53  53  50  50  
 
Kommentar til resultatene: 
Vi er meget fornøyde med resultatene. Resultatene gjenspeiler det systematiske arbeidet som 
gjøres på 1. - 4. trinn. 
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Praksisfortelling knyttet til ett av satsningsområdene
Praksisfortelling fra 6. trinnknyttet til teamarbeid: Escaperoom
Escaperoom som arbeidsmetode fremmer godt samarbeid mellom elevene og trener elevenes
problemløsningsferdigheter og evner til kritisk tenkning. Metoden går ut på at elevene skal løse
en case, som regel formulert som et problem eller noe de må redde innen en tidsfrist på 1 time.
Oppgavene elevene skal løse kan knyttes opp mot tema vi jobber med og inneholde elementer
fra de ulike fagene. Escaperoom er derfor en flott måte å jobbe tverrfaglig på. Når elevene har
løst en oppgave får de en kode som låser opp en boks med neste oppgave. Klarer elevene å
slukke brannen, redde jorda fra virusangrep eller lignende? Elevene forteller selv at escaperoom
er morsomt og lærerikt. De liker at oppgavene ser litt annerledes ut enn til vanlig. Resultatet av å
bruke escaperoom er enormt engasjerte elever som gleder seg til neste gang.

Lærerikt og spennende samarbeidsoppgaver i forbindelse med temaopplegg i klassen

6.3 Borgen skole
Borgen skole hadde 203 elever og 16 årsverk for
undervisningspersonale pr. 01.10.20. Andel undervisning
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
var på 94 %.

Forhold som fungerer særlig godt
Ø Skoleåret 2020-2021 har vært krevende på

mange måter, da pandemien har utfordret skolen
med stadig nødvendige skifter, både knyttet til smittevern,
organisering og ressurssituasjon. Begrensninger i fysiske møtepunkt i arbeidet med det
profesjonelle læringsfellesskapet har medført mindre grad av utviklingsarbeid enn
planlagt. Likevel ser skolen framgang og utvikling på flere områder, som vi verdsetter og
tar med oss i vårt videre arbeid.

o  Miljøet på klasse- og trinnivå er styrket. Elevene har vært inndelt
i klasser/kohorter og forholdt seg til samarbeidende kohorter på trinnet, og det har
vært begrenset antall voksne knyttet til hver klasse/kohort. Organiseringen har gitt
mulighet for tettere samhold og relasjonsbygging elevene imellom og mellom
lærer og elev, kanskje spesielt i friminuttene. Uteaktiviteter på et begrenset
område har medført et sterkere fellesskap og samhold under pandemien.

Elevrådets innspill:
Elevrådet har jobbet mye med høringsinnspill til skolebruksplanen med fokus
på hvordan skolen i Ullensaker kommune skal se ut i framtiden. Elevrådet har
vært spesielt opptatt av hvordan Bakke skole blir i framtiden ettersom vi
allerede har moduler for åa ha plass til alle elevene.
Elevrådet har vært opptatt av å påvirke elevene i ha et godt språkbruk på
skolen og at elevene skal unngå å bruke banneord og oppkallingsord. Ikke at
det er veldig mye banning og stygge ord på Bakke skole, men elevrådet
ønsker at alle elevene skal tenke mer over ord de sier til hverandre og det de
skriver i sosiale medier.
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o Sterkere relasjonsbånd elevene imellom og mellom elever og lærere har bidratt til 
å redusere konfliktnivået på flere plan. Lærerne har i større grad kunnet være i 
forkant, forebygge konflikter og veilede elevene underveis. Skolen ser også en 
nedgang i antall saker som omhandler elevenes psykososiale miljø under 
pandemien, som et resultat av blant annet annen type organisering i friminuttene.  

o Raskt behov for nye digitale løsninger og økt bruk av digitale verktøy har bidratt til 
en god og bratt læringskurve for elever, foresatte og medarbeidere i 
skolen. Ledelsen har vært fleksibel og lydhør for lærernes behov for 
kompetanseheving etter kartlegging av digitale ferdigheter. Skolen har 
i profesjonsfellesskapet lagt til rette for kompetanseheving internt og via digital 
veileder fra Pedagogisk senter, erfaringsdeling og -læring, for krus 
og workshops, samt for veiledning på individ- og gruppenivå.   

o Medarbeiderne på skolen har måttet omstille seg raskt og har en fantastisk kultur 
for deling og på å spille hverandre gode. Alle kjenner på stolthet 
over ekstra bidrag, fleksibilitet, ansvar for egen læring og for 
fellesskapet under disse spesielle omstendighetene.   

Ø FAU har vært en støttende og god samarbeidspartner for skolen og bidratt med 
løsningsfokus og godt teamarbeid. Herlig å ha en god heiagjeng i utfordrende tider!  

  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid   

Ø Bygge kollektiv kapasitet og videreutvikle skolens profesjonsfaglige læringsfellesskap.  
Ø Implementering av Læreplanverket for kunnskapsløftet 2020.  
Ø Arbeid med å øke elevenes grunnleggende ferdigheter, spesielt i lesing, regning og i 

engelsk.   
Ø Klasse- og læringsledelse, med samstemte og kompetente voksne, som har kjennskap til 

nødvendige faktorer for å lykkes.   
 

Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 7. trinn  2018-19  2019-20  2020-2021  
Støtte fra lærerne  4,4  4,6  4,4  
Vurdering for læring  4,0  4,0  3,9  
Læringskultur  3,7  4,8  3,9  
Mestring  3,8  4,3  4,0  
Elevdemokrati og medvirkning  3,6  4,2  3,8  
Mobbing på skolen  *  5,0  4,4  
 
Kommentar til resultatene: 
Elever opplyser om at det har vært ekstra utfordrende å svare på Elevundersøkelsen dette året. 
Skoleåret har vært preget av pandemi, med stadige skifter av undervisningsmetoder, bruk av 
verktøy og endring i læringsarenaer. Økt fravær på grunn av retningslinjer for sykefravær og 
karanteneregler, har også påvirket forutsigbarheten og stabiliteten i skolehverdagen. Elevene 
opplyser etter gjennomført undersøkelse, at det har vært vanskelig å svare ut flere av 
spørsmålene, som f.eks. «arbeidsro i timene». Elevene har hatt perioder med 
hjemmeundervisning og flere elever har ikke hatt optimale læringsforhold og rammer rundt seg i 
disse periodene. Resultater knyttet til læringskulturen vises dermed med utgangspunkt i elevenes 
samlede vurderinger og skiller ikke like godt mellom de ulike arenaene.    
  
Ingen elever rapporterer om at mobbing forekommer ukentlig eller flere ganger i uken, men at det 
har skjedd en sjelden gang eller 2-3 ganger i 
måneden. Resultatet viser noe nedgang sammenlignet med fjorårets resultater. Elevene 
rapporterer likevel om høy grad av trivsel i friminuttene og at de har noen å være med i 
friminuttene. Skolen har jobbet tett på 7. trinn, både med oppfølging av elever og 
med samarbeid i foreldregruppen. Det er positivt at elevene opplever en stor bedring i resultater 
som omhandler lik praksis hos lærerne ved brudd på regler (3,1 i 2019 og 4,0 i 2020). Elevene 
oppgir også at de voksne sørger for elevenes etterlevelse av skolens og klassens regler. Innen 
området for «støtte hos lærerne», oppgir elevene at de opplever at lærerne har tro på at de kan 
gjøre det bra på skolen. Her er resultatet løftet fra 4,5 i 2019 til 4,7 i 2020. Dette resultatet henger 
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også sammen med en oppgang i elevenes rapporterte prioritering av skolearbeid, som øker fra
4,2 i 2019 til 4,4 i 2020.

Resultater
Nasjonale prøver 5. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
Engelsk 53 44 50 47 49
Lesing 47 47 48 50 51
Regning 49 49 50 48 52

Kommentar til resultatene
Resultater på nasjonale prøver i lesing og regning viser skår over nasjonalt gjennomsnitt, mens
like under gjennomsnittet i engelsk. Skolen har arbeidet intensivt og godt med å heve elevenes
ferdigheter i lesing, regning og engelsk og ser at igangsatte tiltak har gitt ønsket
effekt. Resultatanalyser etter kartlegging og systematisk arbeid med spissede tiltak har bidratt til
å løfte mange elever fra bekymringsgrense opp på et høyere nivå. Utgangspunktet for mestring
på mellomtrinnet og videre i skoleløpet er dermed betraktelig styrket.

Praksisfortelling knyttet til ett av satsningsområdene

I arbeidet med innføring av nytt læreplanverk, har 4. trinn tatt i bruk Escape Room som et
konsept for utvikling av både fagspesifikk kompetanse samt egenskaper og kunnskap knyttet til

problemløsning, kreativitet, samarbeid og
handlingskompetanse. Opplegget som ble
gjennomført tok utgangspunkt i Halloween og historien om
den ensomme heksa, som trengte hjelp til
å arrangere Halloween-fest. Barna, som var «fanget» i
heksas hus, måtte løse kodeoppgaver riktig for å motta
teksthint om hvilke gjester som hadde kledd seg ut som hva.
Disse teksthintene trengte de for å kunne klare å løse
gåten. Elevene var inndelt i smågrupper og
hadde begrenset tid til å løse de forskjellige oppgavene,
gjerne ved hjelp av gåter og koder. Aktivitetene var varierte
og vekslet mellom Sudoku, Pixelkode, hemmelig
ord, Black Box, Master Mind, labyrint, talltrøbbel og med

Elevrådets innspill:
To positive ting elevrådet vil trekke frem fra skoleåret 2020-21:

• Skolen har fått nytt modulbygg med fire nye klasserom. Trivselen øker når
skolen har bedre plass til alle.

• Det er veldig fint at 7. trinn, som mistet sitt leirskoleopphold sist skoleår,
får dra på leirskole dette skoleåret.

En ting elevrådet ønsker å forbedre til neste skoleår:
• Området utenfor modulbygget, består kun av en grusbane uten noen

lekeapparater. Elevene ønsker en oppgradering av uteområdet, slik at
elevene trives og har tilgjengelige lekeapparater i friminuttene.
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kodebrett. Målet var at elevene skulle løse et visst antall oppgaver. For hver oppgave som ble
løst, mottok de et hint, en kode eller en ting, som trengtes for til slutt å kunne løse siste
hovedoppgave.

Oppgavene var av ulik vanskelighetsgrad og karakter,
slik at gruppa kunne legge til rette for alles bidrag og
mestring. Opplegget var i tråd med læreplanverkets
utdanning for fremtiden. I
et Escape Room er fellesskapet svært viktig, hvor
alle bidrar til å nå et felles mål. Elevene måtte sette
seg inn i hva de andre i samarbeidsgruppa tenkte, de
måtte kommunisere med hverandre, lytte til
hverandre og søke løsninger i
fellesskap. Skolens aktiviteter bidro i denne
sammenheng til utvikling av nevnte kvaliteter, helt i
tråd med fagfornyelsen. Elevenes
tilbakemeldinger etter gjennomført opplegg var

positive. De var fornøyde med spennende og
varierte oppgaver. Aktivitetene var utfordrende, både i forhold til elevenes samarbeidsevner
og faglige kunnskaper. I tillegg til matematisk hovedfokus, ble kompetansemål i naturfag, KRLE,
norsk, engelsk og samfunnsfag inkludert i prosjektet.

6.4 Døli skole
Døli skole hadde 340 elever og 26 årsverk for
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er
på 84,5 %.

Forhold som fungerer særlig godt
Ø Engasjement
Ø Ledelsen er tett på
Ø Samhold i kollegiet
Ø Pågangsmot

Forhold som står særlig sentralt i skolens videre
utviklingsarbeid

Ø Trivsel for elever og ansatte
Ø Relasjonskompetanse
Ø Traumebevissthet
Ø Samarbeid og erfaringsdeling mellom lærere

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen 7. trinn 2018-19 2019-2020 2020-21
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,3
Vurdering for læring 3,9 3,7 3,7
Læringskultur 4,1 4,2 4,0
Mestring 4,2 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8 3,8
Mobbing på skolen - - 23,7%
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Resultater
Nasjonale prøver 5.
trinn

2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 2020-2021

Engelsk 49 49 47 53 47
Lesing 47 49 47 52 49
Regning 48 47 45 53 48

Kommentar til resultatene:
Vi jobber med å skape gode, trygge klassemiljø med trivsel og arbeidsro. Når vi får etablert gode
rammer og rutiner så vil det bli rom for mer læring. Vi ser at det må jobbes mer med
erfaringsdeling mellom 1.-4. og 5. trinn. Og det må jobbes mer med læreplan og årsplan i 1.-4. for
å tette hull. Det må jobbes mer systematisk med tidlig innsats og intensiv opplæring.

Praksisfortelling knyttet til et av satsningsområdene:

Relasjonskompetanse og traumebevissthet
Elev på 4. trinn med sinnemestringsutfordringer.
Etter lang tid med relasjonsarbeid, daglige episoder med sinne, forteller lærerne på trinnet om en
episode der han er uheldig og kommer opp i en situasjon, etter en lengre periode med lite
episoder. Han skal tulle med broren sin og kaster en liten stein mot han, men treffer en annen
elev. Han klarer å si unnskyld til eleven som blir truffet. Dette er første gang han ikke selv blir sint
når han roter det til for seg selv. Og ikke bare unnskyld han stryker den andre eleven på armen
og sier han er lei seg og trøster han. Lærerne er tydelig rørt av dette. Og det kommer av at de
føler deltakelse og mestring. De har starter med blanke ark og tilgitt og prøvd å forstå uendelig
mange ganger. De har vist omsorg og satt seg inn i elevens situasjon, med hjelp av god
klasseledelse, relasjonskompetanse og forståelse av elevens diagnose og traumer.

6.5 Gystadmarka skole
Gystadmarka skole hadde 426 elever og 27,2 årsverk for
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning gitt
av undervisningspersonale med godkjent utdanning er
på 95,7 %.

Forhold som fungerer særlig godt
Ø Et omstillingsdyktig, kompetent, positivt og engasjert

personale, som oppleves som åpne for læring og
utvikling i profesjonsfellesskapet

Ø Skolen opplever å ha et svært godt samarbeid med FAU, både rundt arrangementer,
skolens drift, informasjonsflyt og foreldremøter

Ø Høy bevissthet og rutiner for varsling av forhold vedrørende elevenes leke- og
læringsmiljø. Alle bekymringer undersøkes godt, tett oppfølging og adekvate tiltak settes
inn

Elevrådets innspill:
Lekeapparat – diamantklatrestativ
Fadderordningen må på plass igjen
Ikke soneinndelt friminutt
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Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid
Ø Videreutvikling av skolens systematiske arbeid med et trygt og godt leke- og læringsmiljø.

Skolen har etablert en ressursgruppe (SIM – skolens innsatsteam mot mobbing) på
skolen som koordinerer arbeidet i saker hvor elever blir
plaget/krenket/mobbet. Videreutvikle hele skolens kompetanse og gode rutiner
for å trygge alle elever i lek og læring.

Ø Vi jobber videre med utprøving og erfaringslæring innenfor de ulike områdene i LK-20.
Målet er å videreutvikle vår praksis jfr endringene i LK-20

Ø Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle vår bruk av de forskningsbaserte metodene vi
bruker i læringsarbeidet med elevene

Læringsmiljø
Elevundersøkelsen 7. trinn 2018-19 2019-2020 2020-21
Støtte fra lærerne 4,3 4,1 4,5
Vurdering for læring 3,7 3,7 3,9
Læringskultur 4,0 3,7 4,0
Mestring 4,2 3,8 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,6 4,0
Mobbing på skolen * 12,1 0,0

Kommentar til resultatene:
Det har vært en god fremgang på alle målepunkter for dette trinnet. Det er jobbet systematisk
med læringsmiljø, både knyttet til forebyggende arbeid samt å ta tak i uønskede hendelser
umiddelbart. Skolen bruker klassetrivsel.no, Skolens innsatsteam (SIM), brukhue.no, i arbeidet
med å bygge et trygt og godt læringsmiljø.

Resultater
Nasjonale prøver 5. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk 49 47 51 49 49
Lesing 51 48 50 50 48
Regning 51 49 50 50 48

Kommentar til resultatene:
Utviklingen på nasjonale prøver har vært stabil, med årvisse variasjoner. Dette kullet har hatt
noen lærerbytter, og vi har strevd med å få ro i læringsmiljøet. Det er siden oppstarten jobbet
svært systematisk og målrettet med læringsmiljøet, og det har gitt et trinn som per i dag fungerer
veldig godt. Regelverket for fritak følges, og praksisen med fritak er restriktiv.
Alle lærere har tatt de nasjonale prøvene til både 5. og 8.trinn hvert år. Vi ser på de oppgavene
og oppgavetypene som viser størst avvik fra nasjonalt snitt, både positivt og negativt, og
reflekterer over hva dette får å si for videre praksis ved det enkelte trinn.

Elevrådets innspill:
• Elevene opplevde at skolens opplegg da det var hjemmeskole fungerte

godt.
• Det ble gitt svømming våren 2021 i Jessheimbadet. Elever som hadde

mistet svømmeopplæring gjennom pandemien samt omleggingen av
svømmeopplæring i Ullensaker, hadde ekstra svømmeopplæring våren
2021.

• Skolen er stort sett i god stand og lite utsatt for hærverk. Elevene mener
de kan bidra enda mer for å gjøre at det blir mindre hærverk.
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Praksisfortelling knyttet til et av satsningsområdene – Svømmeopplæring utendørs jf LK-
20 v/Lars Fossum  
 
I November 2019 la Utdanningsdirektoratet frem den nye læreplanen for kroppsøvingsfaget som 
gir klare føringer på at deler av barnas svømme- og livredningsundervisning skal foregå ute i 
naturen (Livredning.no, 2019). I 2018 døde 102 personer av drukning i Norge, og nesten alle 
drukninger skjer utendørs (Utdanningsnytt.no, 2019).  
 
Med dette som bakteppe organiserte 6.klasselærerne på Gystadmarka barneskole 
utendørssvømming i Nordbytjernet i forbindelse med utendørsdag ved tjernet i begynnelsen av 
juni 2021. Svømmeundervisning foregår som regel i oppvarmede basseng, godt opplyst og med 
klar sikt. Det er trygge rammer for svømmeundervisning, men utendørs er forskjellene 
store. Usikker bunn, grumsete og kaldt vann er bare noen av dem.   
 
Opplegg  
Dersom man ferdes rundt vann, er det viktig å kunne berge seg selv. Vi ønsket derfor å prioritere 
vanntilvenning og selvberging i vann med klær på. Området elevene kunne ferdes i var på 
forhånd kontrollert av lærer, så dybde og bunn var gjort rede for. Det stilles også krav til 
maksantall elever i vann pr livredder/lærer.   
Under oppsyn av lærer valgte noen elever å hoppe fra bryggen, mens andre vasset ut. Mange 
virket overrasket over hvor tungt det var å være i vann med klær på. Elevene skulle så svømme 
en gitt distanse langs stranden, og så forsøke å ta seg opp på bryggen på egenhånd/få hjelp av 
en medelev. De skulle også dukke og plukke opp ting fra bunnen.  
 
Evaluering  
Mange av elevene ble svært overrasket over hvor tungt det var å bevege seg i vann med våte 
klær, men aktiviteten var også svært lystbetont, og mange av elevene syntes det var gøy. Mange 
beholdt klærne på for å «øve» mens de hoppet fra brygga og lekte med hverandre i vannet i 
etterkant. Sikkerhet er viktig å ivareta i et slikt opplegg. Antall elever pr lærer, kjennskap til 
enkeltelevers svømmeferdigheter og kjennskap til svømmeforhold er alle viktige faktorer som 
krever grundige forberedelser. Vi ser at ikke alle elever er like svømmedyktige, og det kan være 
avgjørende for elevenes ferdigheter at opplæringen suppleres med noen økter i eksempelvis 
Nordbytjernet. Tilpasninger for hver enkelt klasse og hver enkelt elev er viktig.  
 
Er du ved Nordbytjernet en varm sommerdag vil du se en mengde barn og ungdom som koser 
seg i og ved vannet, gjerne ved stranden eller ved flytebryggene og stupebrettet. Noen av dem er 
nå litt mer erfarne og trygge dersom uhellet skulle være ute.  
 
Kilder  
Svømmeopplæring skal også foregå ute! (utdanningsnytt.no)  
Hentet 07.09.2021 
 

6.6 Hovin skole 
Hovin skole hadde 280 elever og 22,5 årsverk for 
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning 
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er 
på 100 %.   
 
Forhold som fungerer særlig godt  

Ø Skolen har gode systemer for å følge med, 
avdekke, gripe inn og sette inn tiltak i saker der 
elever ikke har et trygt og godt læringsmiljø.  

Ø Skolen har gode systemer for å følge opp den 
enkelte elevs læringsutvikling, slik at alle elever 
kan få god undervisning tilpasset sitt nivå.  

Ø Skolen har et godt profesjonsfellesskap som sammen videreutvikler skolens 
undervisningspraksis til det beste for alle elever på skolen.  
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Ø Hovin SFO har trygge barn og voksne og et godt aktivitetstilbud til barna. SFO-
undersøkelsen viser at barnas foreldre er fornøyd med tilbudet.  

Ø Skolen har et godt samarbeid med barnas foreldre gjennom blant annet FAU og SU. I 
dette samarbeidet legges det blant annet vekt på hvordan skolen og foreldrene sammen 
skaper en trygg og god skole for barna på Sand.  

  
  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  

Ø Kontinuerlig fokus på arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø for alle elever, blant 
annet gjennom implementering av nye rutiner rundt oppføling av 9A-saker og evaluering 
av det forebyggende arbeidet. Dra veksler på erfaringer fra pandemien når det gjelder 
organisering av friminutt.  

Ø Videreutvikle bruken av skolens innsatsteam mot mobbing (SIM) i samarbeid med 
kommunens innsatsteam mot mobbing (KIM)  

Ø Fokus på videreutvikling av profesjonsfellesskapet i skolen. Arbeide mot større grad av 
felles praksis, tydeliggjøring av rutiner og arbeide vider med implementering med de 
nye fagplanene 

 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 7. trinn  2018-19  2019-2020  2020-21  
Støtte fra lærerne  3,9  4,2  4,2  
Vurdering for læring  3,6  3,5  3,7  
Læringskultur  3,9  3,5  3,6  
Mestring  3,8  3,8  4,1  
Elevdemokrati og medvirkning  3,4  3,4  3,4  
Mobbing på skolen  13,5  22  12,8  
 
Kommentar til resultatene: 
Mobbetallene har gått ned, men dette er fortsatt et område det må arbeides mer med og er derfor 
et satsingsområde for skolen også framover. Det arbeides spesielt med organisering av friminutt 
for å forbygge mobbing og skape et trygt og godt miljø for elevene. Tallene viser utover dette en 
generell framgang på flere punkter og vi ser blant annet at elevene opplever stor grad av 
mestring og støtte fra lærerne. 
 
Resultater 
Nasjonale prøver 5. trinn  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  
Engelsk  51  49  50  49  53  
Lesing  50  49  49  49  50  
Regning  52  48  41  49  51  
 
Kommentar til resultatene: 
Resultatene de siste årene varierer noe innenfor feilmarginen i området rundt landsgjennomsnitt. 
Siste års undersøkelse viser resultater noe over snittet og skolebidragsindikatoren viser i tillegg at 
elevene på Hovin de siste fem årene presterer noe over det elever med tilsvarende bakgrunn på 
nasjonalt nivå gjør på nasjonale prøver på 5. trinn.  
  
Videre arbeid med innføringen av nye læreplaner vil være et viktig ledd i skolens arbeid med å 
heve kvaliteten på undervisningen ytterligere og sikre god kvalitet i alle klasserom også 
framover.  
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Praksisfortelling knyttet til et av satsningsområdene
Hovin skole har de siste årene hatt skolemiljø som sitt hovedsatsingsområde. Hovin skole er en
PALS-skole (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling). Skolen har derfor arbeidet
med å lage et nytt årshjul for skolens PALS-arbeid og det forebyggende og holdningsskapende
arbeidet rettet mot elevene. Dette årshjulet omhandler temaene inkludering og omsorg, toleranse,
respekt, empati, ansvar, kommunikasjon, selvkontroll, samhold, selvhevdelse og
samarbeid. Temaene er fordelt ut gjennom året, og profesjonsfelleskapet på
skolen har utarbeidet planer for hvordan man kan jobbe med hvert av temaene, hva man ønsker
å oppnå med arbeidet og hvordan man kontinuerlig kan evaluere og forbedre dette arbeidet.

I oppstarten av skoleåret jobber vi med temaet inkludering og omsorg, og vi arrangerer i den
forbindelse skolens vennskapsuke. Det nye årshjulet brakte med seg et
tydeligere søkelys på temaet inkludering og omsorg i planleggingen av denne uka, der
aktivitetene skulle bidra til at elevene både opplevde inkludering og omsorg. De skulle også
få trening og kunnskap om hva det vil si å vise inkludering og omsorg. Dette førte blant annet til at
noen konkurransepregede oppgaver vi tidligere hadde hatt ble byttet ut med oppgaver som
krever mer samarbeid og inkludering av alle i en gruppe.

«Du har blitt ferska» er et lite eksempel på hvordan elevene bevisstgjøres i arbeidet med et
godt elevmiljø på skolen. Elevene i en aktivitetsdag gjennomført i Vennskapsuka fikk utdelt lapper
de kunne ta med hjem når det hadde vist omsorg og inkludering for sine medelever. Det var
svært populært å bli ferska på Hovin skole den dagen !

Elevrådets innspill:
Dette mener elevrådet vi er gode til på Hovin:
Skolen tenker ikke mest på å være best sammenlignet med andre, men har
stort fokus på hvordan elevene har det og hvordan hver enkelt elev utvikler
seg. Et eksempel på dette er skolens vennskapsuke som arrangeres hver
høst. Skolen har mer fokus på hvordan man kan forbedre seg enn hva man
ikke kan. Skolen er flink til å tilpasse undervisningen og leksene til den enkelte
elevs nivå.

Dette mener elevrådet vi kan utvikle oss på:
Skolen kan utvikle seg videre på kreativ læringskultur. Elevene er opptatt av
variert undervisning med elevaktive arbeidsformer. De ønsker praktiske
tilnærminger som for eksempel flere eksperimenter eller forsøk. Elevene
mener at man lærer bedre og husker bedre om man får lov til å prøve ut og
utforske selv, i tillegg til å lese fagstoff i boka.
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6.7 Jessheim skole og ressurssenter 
Jessheim skole og ressurssenter hadde 497 elever 
og 49,54 årsverk for undervisningspersonale per 01.10.20. 
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning er på 47,54 %.   
 
Forhold som fungerer særlig godt:  

Ø Skolen har et kompetent personale med stor grad 
av åpenhet for refleksjon, læring og utvikling.   

Ø Elever som trives på skolen, er motiverte og lærevillige   
Ø Det pedagogiske personalet har stor grad av bevissthet rundt den enkelte elevs 

progresjon, og det settes raskt inn tiltak ved behov. Skolen har et godt fungerende 
ressursteam som drøfter tiltak og veileder  

Ø Skolen har stor bevissthet og gode rutiner rundt varsling og tiltak vedrørende elvenes 
læringsmiljø. Alle varslinger om bekymring rundt elevers læringsmiljø utløser umiddelbart 
undersøkelser og tiltak som dokumenters gjennom aktivitetsplaner  

  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid:  

Ø Utvikle en helhetlig læringskultur gjennom profesjonelle læringsfellesskap der lærere, 
ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin 
praksis. Vi skal bygge på forskning, erfaringsbasert kunnskap og systematisk analyse av 
data  

Ø Fortsette det systematiske arbeidet med læringsmiljøet  
Ø Evaluere og revidere Årshjul for oppfølging av læringsarbeid samt Standard for 

læringsledelse  
Ø Profesjonsfellesskapet skal utvikle og etablere gode felles systemer for planlegging av 

undervisningen med utgangspunkt i LK20  
  

Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 7. trinn  2018-19  2019-2020  2020-21  
Støtte fra lærerne  4,22  4,25  4,36  
Vurdering for læring  3,65  3,90  4,12  
Læringskultur  3,76  3,99  3,87  
Mestring  4,10  4,01  4,05  
Elevdemokrati og medvirkning  3,98  3,95  3,76  
Mobbing på skolen  4,70  4,36  4,86  
 
Kommentar til resultatene: 
Skolen har gode resultater på elevundersøkelsen. Vi har elever som trives på skolen og opplever 
at de får støtte fra lærere og foresatte. Andelen elever som opplever seg krenket/mobbet er 
lavere enn tilsvarende andel for kommunen og nasjonen. Vi arbeider systematisk med 
læringsmiljøet som en del av vårt utviklingsarbeid.    
 
Resultater 
Nasjonale prøver 5. trinn  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  
Engelsk  55,3  49,6  56,9  54,0  53,2  
Lesing  57,5  52,5  57,3  50,4  50,8  
Regning  52,1  51,7  56,9  51,7  51,4  
 
Kommentar til resultatene:  
Skolen har gode resultater på nasjonale prøver og har hatt det over tid. Vi vil intensivere og 
kvalitetssikre arbeidet med å analysere og bruke kartleggingsresultater til å forbedre 
undervisningen og øke læringsutbyttet til elevene. Vi har fokus på tidlig innats og arbeider 
systematisk med språk og begreper.  Vi benytter metoder som stasjonsundervisning og veiledet 
lesing, samt klasselesekurs. Vi arbeider aktivt for å etablere gode relasjoner, dialog og samarbeid 
med alle foresatte.   
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6.8 Mogreina skole
Mogreina skole hadde 230 elever og 17,5 årsverk
for undervisningspersonale per 01.10.20. Andel
undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning er på 100 %.

Forhold som fungerer særlig godt.
Ø Skolen har et faglig dyktig, engasjert og

utviklingsorientert personalet
Ø Et svært godt samarbeid hjem –skole til

det beste for skolemiljøet. FAU, skolen og elevrådet har sammen skrevet en
«Trivselsplan» som gir god oversikt over aktiviteter og tiltak vi sammen gjør for et trygt og
godt skolemiljø.

Ø Mogreina SFO har fokus på fysisk aktivitet og bruker den flotte naturen i nærmiljøet mye.
Ø En ledelse som er tett på lærerens profesjonsfaglige utvikling og elevens læringsmiljø.

Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid
Ø Profesjonsfellskapet skal fortsatte arbeidet med implementering av fagfornyelsen, og bli

mer trygge på viktige komponenter som kjerneelementer, tverrfaglig tema og reviderte
kompetansemål. Et viktig fokus vil være kompetansehevingstiltak innen digital
kompetanse i henhold til fagfornyelsen og Handlingsplan for digital kompetanse fra
Ullensaker kommune.

Ø Videreutvikle det systematiske arbeidet med å kvalitetssikre et trygt og godt læringsmiljø
for alle elever.

Ø Elevrådet skal utvikle og ha ansvaret for en plan for ulike aktiviteter og turneringer som en
del av det systematiske arbeidet for et trygt læringsmiljø.

Elevrådets innspill:
• Elevrådet er fornøyd med å ha fått til flere lekeapparater og husker i skolegården
• Under pandemien:

- Positivt med mere uteskole
- Fint med delte friminutt, det har ført til mindre konflikter
- Savnet å være sammen på tvers av klasser og trinn

• Dårlig luft og små garderober det gamle bygget
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Læringsmiljø
Elevundersøkelsen 7. trinn 2018-19 2019-2020 2020-21
Støtte fra lærerne 4,5 4,3 4,5
Vurdering for læring 4,2 3,9 4,1
Læringskultur 3,9 3,8 3,9
Mestring 4,2 3,9 4,2
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,9
Mobbing på skolen * * *

Kommentar til resultatene:
Elevundersøkelsen for 7. trinn viste fremgang på de fleste fokusområde. Det jobbes systematisk
med resultatene og tiltak i personalet, SU og elevrådet. Andelen elever som oppgir å være
mobbet holder seg lave. Skolen er fornøyd med at undersøkelsen over tid viser at elevene er
fornøyde med støtte fra lærere, men vil fremover jobbe med å kvalitetssikre praksis
rundt læringskultur og elevmedvirkning på mellomtrinnet.

Resultater
Nasjonale prøver 5. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
Engelsk 46 45 49 54 58
Lesing 46 47 49 48 53
Regning 45 47 49 46 51

Kommentar til resultatene:
Mogreina skole hadde over landsgjennomsnittet på alle nasjonale prøver skoleåret 2020-21, noe
skolen er veldig fornøyd med. Profesjonsfellesskapet på Mogrens skole jobber systematisk med
kartlegging og oppfølging av elevenes faglige progresjon. Skolen har varierende resultater over
tid, og vil fortsette med felles kompetanseheving gjennom en god delingskultur for å nå målet
med mer stabile resultater på nasjonalt nivå. Skolen har hatt gode engelskresultater på
nasjonal kartlegging på 3. trinn de siste årene, og ser god progresjon til engelsk på 5. trinn.

Praksisfortelling knyttet til ett av satsningsområdene
Våren 2020 og skoleåret 2020-21, ble andre læringsarenaer enn tradisjonelle klasserom i mye
større grad brukt på Mogreina skole, mye grunnet smittevernstiltak. Uteskole med elever fra 1.-7.
trinn både oftere og i lengre tidsrom enn skolen tidligere har gjort, avdekket et behov for en mer
egnet gapahuk, slik at noen av øktene kunne foregå under tak.

Fagfornyelsen har i overordnet del tre hovedtema, der «Bærekraftig utvikling» er et av dem. Dette
sammen med føringer på å jobbe mer tverrfaglig, støtter opp skolens behov for nye
læringsarenaer. Elevene trives også godt med opplæring ute, og da saken om eventuelt ny
gapahuk ble tatt opp i elevrådet, var det et enstemmig elevråd som ønsket at skolen skulle bygge
ny.

Elevrådets innspill:
Elevrådet sier i evaluering 18.06.2021 at de synes skolen har vært flink med
smittevernstiltak. Elevene forteller at det å bare være trinnet ute sammen, har
gjort at elevene på trinnet har blitt ennå bedre kjent og har det bedre sammen.
Elevrådet mener det har blitt bedre klassemiljø i denne perioden.
Samtidig sier de at de savner å være sammen med andre elever fra andre trinn,
og spesielt er det trist at det ikke ble så mye faddersamarbeid for 6.trinn.
Elevene savnet å ha Trivselsuke sammen på høsten slik de pleier, og håper de
kan ha dette neste år.
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Skolen startet et samarbeid med Grendeutvalget og FAU, og opprettet et prosjektstyre. Skolen 
kontaktet Ullensaker kommune, som var positive til at den gamle ble revet og at nye ble bygget. 
Midler til ny gapahuk kommer fra Grendeutvalg og FAU, men det er lagt vekk på en bred dialog 
med alle aktører og innbyggere i Mogreina. Det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene er 
helt i tråd med tanken om et nærmiljøsenter, der vi sammen skaper møteplasser til det beste for 
lokalsamfunnet.  
 
Både elevråd og ulike elevgrupper har deltatt i prosessen med valg av type gapahuk, innspill til 
tegning og bruk av området, nedrivning og klargjøring av tomt, og skal høsten 2021 være med å 
ferdigstille den. Elevrådet har allerede klare tanker om åpningsseremoni, som de har ansvar for å 
planlegge og gjennomføre.  
 
 
 

6.9 Nordkisa skole 
Nordkisa skole hadde 170 elever og 15,29 årsverk for 
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning 
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 
er på 92,8 %. 
 
Forhold som fungerer særlig godt  

Ø Intensivopplæring, 1.-4.trinn, særlig innen lesing.  
Ø Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM) og arbeid 

med et trygt læringsmiljø.  
Ø Etterarbeid fra nasjonale prøver.  

  
  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  

Ø Videreutvikle intensivopplæring 1.-4.trinn.  
Ø Grunnleggende ferdigheter, med vekt på lesing og regning.  
Ø Videreutvikle arbeidet med skolens innsatsteam mot mobbing (SIM), herunder arbeid 

knyttet til å bygge godt læringsmiljø.  
Ø Profesjonsfellesskap i en lærende organisasjon.  

 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 7. trinn  2018-19  2019-2020  2020-21  
Støtte fra lærerne  Ikke gjennomført  4,1  4,1  
Vurdering for læring  Ikke gjennomført  3,9  3,7  
Læringskultur  Ikke gjennomført  4,2  3,7  
Mestring  Ikke gjennomført  4,0  4,0  
Elevdemokrati og medvirkning  Ikke gjennomført  3,9  3,2  
Mobbing på skolen  Ikke gjennomført  *  *  
 
Kommentar til resultatene: 
Resultatene for året 2020/2021 er lavere enn forrige års. Når vi sammenligner trinnet med seg 
selv, altså score fra 6.trinn til 7.trinn, ser man en god utvikling innenfor alle indeksene. Spesielt 
ser vi fremgang innenfor mestring og vurdering for læring.   
 
Resultater 
Nasjonale prøver 5. trinn  2016-17  2017-18  2018-19  2018-19  2019-2020  
Engelsk  45  43  47  43  45  
Lesing  43  45  47  43  49  
Regning  45  49  46  40  46  
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Kommentar til resultatene:
På grunn av skolens størrelse er det ikke mulig å kommentere resultatene isolert. Det er stor
usikkerhet knyttet til dataene, dvs at det er spredning innenfor gruppen som er større enn på
kommune- og landsbasis. Resultatene på Nordkisa skole er svakt stigende og skolen har høy
deltakelse hvert år. Inneværende skoleår er det jobbet systematisk med instensivopplæringen og
med etterarbeid av nasjonale prøver. For skoleåret 2021/2022 videreføres ressurslærer i lesing,
samt at det er etablert et samarbeid med PPT for å jobbe systematisk med spesialundervisning
og forebygging av dette.

Praksisfortelling knyttet til et av satsningsområdene
Etter nasjonale prøver ble det iverksatt tiltak for hele trinnet for å jobbe systematisk med
grunnleggende ferdigheter. Elevene ble inndelt i mindre grupper, på tvers av klasser, der de fikk
undervisning og arbeidsmetoder tilpasset sine resultater. Trinnet har også benyttet uteskole aktivt
i læring for å variere undervisningen ytterligere. Det ble gjennomført før- og ettertester og trinnet
som helhet viste god progresjon i tiden etter nasjonale prøver. Flere elever flyttet seg fra nivå to til
tre. Det var mindre forflytning fra nivå en til nivå to. Parallelt med dette jobbet trinnet systematisk
med læringsmiljø og for å skape trygge rammer for alle elevene. Elevene rapporterer tilbake at
skoleåret har lært utviklende, faglig og sosialt.

6.10 Skogmo skole
Skogmo skole hadde 401 elever og 28,5 årsverk for
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel
undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning er på 93%

Forhold som fungerer særlig godt
Ø «Skogmomodellen» - som legger vekt på

medvirkning og medansvar i alt utviklingsarbeid
Ø Plan for begynneropplæringen som sikrer likere

praksis og systematisk arbeid forankret i
forskning

Ø Systematisk arbeid med læringsmiljø, her under
SIM, System for kollegaveiledning og elevobservasjon

Ø Lav terskel for å utarbeide aktivitetsplan

Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid
Ø Tydelig mål og retninger
Ø Evaluering og justering av rutiner og systemer, i tett samarbeid med personalet.
Ø En av grunnpilarene i Skogmomodellen er medvirkning og medansvar: Vi ser at vi med

dette oppnår god forankring i utviklingsarbeid og endringer. Vi får utnyttet kompetansen til
de ansatte mer hensiktsmessig

Ø Satsningsområdene:
o  Fagfornyelsen
o  Læringsmiljø og læringsledelse
o  SLS-planen

Elevrådets innspill:
Elevrådet ønsket å medvirke aktivt til inndeling av skolegården og soneinndeling
på gult nivå, ref. tilstandsrapporten for 2019/2020, samt å inkludere klassene i
ulike prosesser i elevrådet. Inneværende skoleår har elevrådet hatt ansvar for
soneinndeling og de har gjort prosesser i klassene for å skape forståelse for
inndeling og for å innhente innspill og synspunkter. Elevene syns det er litt
kjedelig med soneinndeling, men ser samtidig at det blir bedre klassemiljø og
tryggere utemiljø for de fleste elevene.

Elevrådet var avsluttet på det tidspunktet malen for tilstandsrapporten kom og
det over er derfor en gjengivelse av arbeidet de har gjort og synspunkter ytret i
samarbeidsutvalget gjennom året.
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Læringsmiljø
Elevundersøkelsen 7. trinn 2018-19 2019-2020 2020-21
Støtte fra lærerne 4,2 4,2 4,2
Vurdering for læring 3,6 3,8 3,9
Læringskultur 3,7 3,8 3,9
Mestring 4,1 4 4
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,8
Mobbing på skolen 15,7 4,6 4,6

Kommentar til resultatene:
Systematisk arbeid med læringsmiljø tenker vi har ført til mindre mobbing
Tidlige tiltak gjennom aktivitetsplaner tenker vi har vært forebyggende for negativ adferd

Kvalitetssikre og evaluere standard for læringsøkter og oppstart av læringsøkter tenker vi har
bidratt til en god læringskultur, men at her har vi enda mye å jobbe med.

Videre mål for å oppnå bedre resultat:
Knytte elevrådet tettere opp imot arbeidsgruppe som jobber med læringsledelse og
læringsmiljø slik at vi øker både medvirkning og elevdemokrati
Sette mer fokus på hvordan vi skal jobbe med vurdering for læring

Resultater
Nasjonale prøver 5. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021
Engelsk 47 49 51 48 51
Lesing 47 49 50 48 49
Regning 47 49 49 47 50

Kommentar til resultatene:
Resultatene på de nasjonale prøvene for 5. trinn viser en god trend både i engelsk og regning.
Lesing ligger noe mere stabilt, og det vil være spennende å se på om resultatene etter 2025 kan
ses opp imot det arbeidet som begynneropplæringsplanen legger føringer for, kan ha hatt en
effekt.

I samarbeid med rektor og avdelingsleder jobber lærerne systematisk med både forberedelser,
analyse, tolkning og oppfølging av kartleggingsresultatene.

Praksisfortelling knyttet til et av satsningsområdene
Denne fortellingen viser hvordan en lærer tydelig jobber etter gitte føringer fra både
begynneropplæringsplanen og læringsmiljø og læringsledelse.

Elevene blir møtt av læreren i døra og hun hilser på alle, sier navnet deres og prøver å få
øyekontakt med alle. Elevene henger fra seg sekken på stolene sine, og går rett til ringen. Her
setter elevene seg ned på noe som kan se ut som faste plasser. I ringen sitter allerede
assistenten, og smiler til alle elevene som kommer. Hun tar ekstra godt imot den eleven hun
jobber med daglig. Hun holder eleven i hånda, og stryker henne på kinnet. Noen av elevene

Elevrådets innspill:
Positivt med delte friminutt og/eller områder under pandemien, dette har ført til
mindre konflikter i friminuttene
Savner å være sammen på tvers av klasser og trinn, for eksempel
fellessamlinger
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hvisker lavt til hverandre, men de fleste er helt stille på veien til ringen. Læreren setter seg på en 
stol plassert slik at hun kan se alle elevene i ringen. Hun sier god morgen og starter med å synge 
en sang, barna synger med. Etter at sangen er slutt, spør læreren om noen vet hvilken dag det er 
i dag. En elev svarer uten å ha rukket opp handa, læreren overser denne eleven og henvender 
seg til en annen elev som rekker opp hånda uten å si noe. Hun sier flott, «Kari» du rakk opp 
handa og ventet på tur, kan du si meg hvilken dag det er i dag. Videre spør hun nå den eleven 
som snakket uten å rekke opp hånda, «Per» kan du rekke opp hånda og fortelle meg hvilken dato 
det er i dag. «Per» rekker opp hånda og venter med å snakke til hun sier, «vær så god Per, nå 
kan du si hvilken dato det er» 
Læreren bruker bildesymboler for å vise barna rekkefølge på dagens aktiviteter, samtidig som 
hun snakker rundt bildene. Etter en stund er det flere av elevene som får litt «maur i rompa», 
dette ser det ut som læreren også ser og hun ber alle om å reise seg opp. Alle elevene reiser seg 
sammen med læreren og sier ett vers med bevegelser. «En-to-tre-fire-fem-seks -syv, reven var 
en hønsetjuv. Syv-seks-fem-fire-tre-to-en reven stjal ett hønseben» Elevene smiler og noen ler. 
Det blir litt prating mellom noen elever, læreren ser på disse to og de slutter å snakke. Læreren 
gjennomgår hva de skal lære i denne læringsøkta, og sier at nå kan disse fire(hun peker) få gå 
stille og rolig til pulte sin, slik forsetter hun til alle elevene sitter ved pultene. Så ber hun ordnes-
eleven om å dele ut hefter med oppgaver, og sier at alle elevene skal finne frem blyant og 
viskelær.  
 
 
 

6.11 Åreppen skole 
Åreppen skole hadde 323 elever og 26,3 årsverk for 
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning er på 88,1 %.   
 
Forhold som fungerer særlig godt  

Ø Skolen har nå en enhetlig og samlet ledelse som sammen har 
en visjon for skolen. Det jobbes strategisk og langsiktig for å nå 
målene.  

Ø Stort fokus på begynneropplæringen for å sikre et godt 
fundament i lesing og skriving. Vi skriver oss til lesing med 
lydstøtte ved hjelp av digitale verktøy. Dette har resultert i at også elever 
med enkeltvedtak om spesialundervisning har nådd mål langt over det som var forventet.  

Ø Det arbeides systematisk og godt for å få bedre resultater på SFO. Det er opprettet 
fokusgrupper for å bedre miljøet for elevene. I tillegg har samarbeidsklimaet mellom de 
ansatte blitt forbedret.  

Ø Kommunikasjon mellom skole og hjem er sterkt forbedret. Skolen har klare retningslinjer 
for hvilke kanaler vi bruker for kommunikasjon med hjemmene.  

Ø Skolen har et dynamisk og omstillingsvillig personale. Det fungerer svært godt med tanke 
på utviklingsarbeid, og spesielt har det vært viktig gjennom pandemien.  

  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  

Ø Vurdering som en integrert del av undervisningen er sentralt i arbeidet med å 
implementere ny læreplan.  

Ø For å arbeide særskilt med elevenes sosiale kompetanse har skolen gått inn i et 
forpliktende 3-årig samarbeid i implementeringen av «Det er mitt valg» for hele 
skolen. Dette inkluderer SFO.  

Ø Handlingsplan for et trygt og godt leke- og læringsmiljø gjennomgås med jevne 
mellomrom. Denne ses i sammenheng med arbeidet i skolens innsatsteam mot mobbing.  

Ø Skole/hjem-samarbeid vil fortsatt være i fokus. Vi skal utarbeide en klar prosedyre for 
hvordan vi kommuniserer med foresatte og i hvilke kanaler det kommuniseres  
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Læringsmiljø
Elevundersøkelsen 7. trinn 2018-19 2019-2020 2020-21
Støtte fra lærerne 4,3 4,2 4,1
Vurdering for læring 3,9 4,0 3,5
Læringskultur 3,9 4,5 3,6
Mestring 4,1 4,2 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 4,1 3,6
Mobbing på skolen * 0,0 *

Kommentar til resultatene:
Resultatene for 2020-21 er svært svake. Vi kjenner til noen av årsakene til dette, og det jobbes
veldig med å heve resultatene.

Resultater
Nasjonale prøver 5. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk 48 52 51 47 55
Lesing 50 51 50 46 48
Regning 49 51 49 46 52

Kommentar til resultatene:
Det har vært en markant nedgang i resultatene på nasjonale prøver frem til 2019-20. Det har
vært jobbet veldig med å heve læringstrykket for elevene, noe som har vist seg på resultatene på
nasjonale prøver. Vi jobber mest med å heve resultatene i lesing.

Praksisfortelling knyttet til ett av satsningsområdene
Høsten 2020 satte vi inn en ekstra innsats på første trinn for å heve resultatene i lesing og
skriving ved skolen. Vi har hatt stort fokus på tidlig innsats. Det er arbeidet systematisk med
bokstavinnlæring for å sikre kvaliteten i leseopplæringen, Å skape en helhetlig praksis som er
gjenkjennbar på hele trinnet. Alle lærere som er knyttet til trinnene har hatt samme type
opplæring, modellering i klasserommet og oppfølging fra ledelsen. Vi var forberedt på at
resultatene skulle bli bedre enn året før, men det vi ikke hadde forutsett var hvor stor fremgang
elever med store vedtak om spesialundervisning og en IOP med flere begrensende tiltak skulle
ha. Disse elevene knakk lesekoden omtrent samtidig med de andre elevene. De fikk en ekstremt
god mestringsfølelse tidlig, noe som var med på å inkludere de mer i fellesskapet i klassen.

Vi fortsetter med samme oppskrift for lese- og skriveopplæringen kommende skoleår.

Elevrådets innspill:
Da vi hadde hjemmeskole, fikk vi lære mer tekniske og teknologiske ting. Vi fikk
hjelp av læreren da vi var inndelt i mindre klasser/kohorter. Det var fint å
kommunisere med læreren og andre elever via Teams da skolen var stengt.

Det var dumt at vi ikke kunne være sammen på tvers av trinn under gult og rødt
nivå. Det hindret oss i å gjøre sosiale ting.
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6.12 Allergot ungdomsskole  
Allergot ungdomsskole hadde 355 elever og 29 årsverk for 
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning gitt av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning er på 100%.     
 
 
Forhold som fungerer særlig godt 
Skolens visjon er Pålogga for framtida. Motiverte, engasjerte og 
kreative elever i et trygt læringsmiljø.    

Ø Oppfølging av resultatene fra nasjonale prøver. Målet er at 
lærerne skal ha et tett og systematisk forhold til resultatene og følge dem opp, slik at 
elevenes grunnleggende ferdigheter bedrer seg    

Ø Fagsamarbeid der personalet får arbeide med faglige problemstillinger og i fellesskap 
utvikle gode undervisningsopplegg og vurderingspraksis. Elever og lærere skal være 
aktive deltakere i vurderingsprosessen, og vurdering skal foregå på en slik måte at 
elevene kjenner til hva de må gjøre for å komme videre i læringen. Lærerne må balansere 
rollen mellom å være «trener» og «dommer»    

Ø Systematikk i læringsarbeidet og felles standarder for læringsarbeidet, for eksempel 
struktur for læringsøkta. Allergot har et godt utgangspunkt for implementering av ny 
læreplan med tanke på dybdelæring, kritisk tenkning, tverrfaglige temaer og drøfting av 
lærestoff.    

Ø Spennende å delta i kommunens prosjekt med skolehage.  
  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  

Ø Implementering av nye digitale læremidler  
Ø Systematisk resultatoppfølging    
Ø Videreutvikling læringsplattformen Teams med herunder digitale verktøy   
Ø Følge opp fagspesifikk lesing og systematisk arbeid med 

elevenes digitale lesekompetanse fra 8.-10. trinn    
Ø Økt fokus på et trygt og godt læringsmiljø, fortsette videreutvikling av skolens innsatsteam 

mot mobbing.   
 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 10. trinn  2018-19  2019-20  2020-21  
Støtte fra lærerne  4,0  4,1  4,0  
Vurdering for læring  3,1  3,3  3,2  
Læringskultur  3,8  3,6  3,6  
Mestring  4,0  4,0  3,9  
Elevdemokrati og medvirkning  3,1  3,3  3,3  
Mobbing på skolen  8,7  5,9  3,1  
 
Kommentar til resultatene: 
På Allergot følger vi opp læringsmiljøet med egenprodusert skolemiljølogg for å kartlegge og ta 
tak i utfordringer som elevgrupper og enkeltelever opplever. Skolen er opptatt av å engasjere 
elevene positivt og har en miljøgruppe som arrangerer ulike turneringer i spisefri, for eksempel 
fotball- og sjakkturneringer, FIFA-turneringer og innebandyturneringer, når smittesituasjonen 
tillater det.   
  
Resultater 
Nasjonale prøver 8. trinn  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  
Engelsk  51  49  47  50  48  
Lesing  49  48  47  49  48  
Regning  49  48  47  49  48  
Nasjonale prøver 9. trinn  2016-17  2017-18  2018-19  2019-20  2020-21  
Lesing  54  53  52  49  53  
Regning  54  52  53  50  53  
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Eksamen skriftlig 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk 3,8 3,6 4,1 * *
Matematikk 4,1 3,7 3,7 * *
Norsk hovedmål 3,5 3,5 3,2 * *
Norsk sidemål 3,3 3,2 2,9 * *

Kommentar til resultatene:
Skriftlig eksamen våren 2020 og 2021 ble avlyst pga. covid-19 smittesituasjonen i landet.

Bildebevis på god praksis etter arbeid med satsningsområde

Pysjdag med kakao Her dyrkes det gresskar

Elevrådets innspill:
To positive ting elevrådet vil trekke fram fra skoleåret 2020-21:
Oppheving av skolens mobilforbud
Fått flere sitteplasser inne ved at skolen kjøpte benker, samt flere uteplasser ved
at FAU kjøpte inn benker

En ting elevrådet ønsker å forbedre neste skoleår:
Gjenåpne skolens elevdrevne kantine
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6.13  Gystadmarka ungdomsskole 
Gystadmarka ungdomsskole hadde 461 elever 
og 39 årsverk undervisningspersonale per 01.10.20. Andel 
undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent 
utdanning er på 100%.    
 
Forhold som fungerer særlig godt  

Ø Skolen har svært gode fasiliteter med gode, digitale 
løsninger. Dette gir gode muligheter for variert 
undervisning og opplæring.    

Ø Skolens personal har god kompetanse i fag, 
samt digitale ferdigheter.  

Ø Det er et godt samarbeid mellom skolen og FAU, både når det gjelder hjem-
skolesamarbeid og annet.  

Ø Elevrådet jobber godt med aktuelle saker og har gode innspill til videre trivsel og 
skolemiljø.   
  

 Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  
Ø Vurdering for læring, med særlig fokus på god underveisvurdering og egenvurdering.  
Ø Arbeide videre med treårsplaner i fag for å sikre god progresjon og ivaretakelse av ny 

læreplan, herunder tverrfaglighet.  
Ø Fortsette å arbeide med gode, trygge læringsmiljø med lærere som utøver tydelige 

klasseledelse.    
Ø Jobbe med å utvikle identitet og tradisjoner på Gystadmarka ungdomsskole. Vi ser behov 

for dette ettersom skolen fortsatt er ny, og særlig etter ett år med sterke 
smittevernsrestriksjoner.  

 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 10. trinn   2018-19   2019-20   2020-21   
Støtte fra lærerne    3,8   4,1  4,1   
Vurdering for læring    3,1   3,4  3,6  
Læringskultur    3,6   3,8  3,8   
Mestring    3,9   3,9  4,0  
Elevdemokrati og medvirkning    3,3   3,6  3,6   
Mobbing på skolen    -   4,6  4,8   
 
Kommentar til resultatene: 
Tallene viser en jevn forbedring gjennom de siste årene. Det er vi fornøyd med, samtidig som vi 
stadig jobber videre for å forbedre oss ytterligere.   
 
Vurdering for læring er et av satsningsområdene våre.  Det arbeides jevnlig med læringsmiljøet 
på skolen både gjennom arbeid med klassemiljø i den enkelte klasse, og skolen 
generelt. Miljøterapeutene bidrar sterkt til arbeid med læringsmiljøet, både gjennom arbeid med 
enkeltsaker og forebyggende i hele skolemiljøet. Skolen har et eget innsatsteam som arbeider 
med de enkelte sakene som omhandler mobbing og mistrivsel.   
 
Resultater 
Nasjonale prøver 8. trinn   2016-17   2017-18   2018-19   2019-20   2020-21   
Engelsk    49  47   51    49  47   
Lesing    48   49   49    47  48  
Regning    47  48   48    50  48  
 
Nasjonale prøver 9. trinn   2016-17   2017-18   2018-19   2019-20   2020-21   
Lesing    48   50   50   51   52  
Regning    50   49   51    51   52  
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Eksamen skriftlig 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk 3,9 3,1 3,1
Matematikk 3,5 3,2 3,5
Norsk hovedmål 3,3 * 3,3
Norsk sidemål 3,0 3,2 2,8
* Tall er unntatt offentlighet

Kommentar til resultatene:
Gystadmarka ungdomsskole har et samarbeid med tilhørende barneskoler for å se på videre
forbedring av nasjonale prøver for 8.trinn, for at vi igjen skal kunne forbedre elevenes læring og
grunnleggende ferdigheter fram mot nasjonale prøver på 9.trinn. Vi er fornøyd med å ha en
positiv utvikling av resultatene på 9.trinn.

Eksamen har ikke blitt avlyst fra nasjonale myndigheter de siste to årene.

Bildebevis på god praksis etter arbeid med satsningsområde
Den gode økta på Gystadmarka ungdomsskole.

Elevrådets innspill:
To positive ting elevrådet vil trekke fram fra skoleåret 2020-21:

• Elevene synes det har vært godt å være på skolen for å møte venner når
fritidsaktiviteter har vært stengt

• Samarbeid mellom lærerne og elever har vært bra på hjemmeskole

En ting elevrådet ønsker å forbedre neste skoleår:
• Elevrådet ønsker flere møter, og et enda mer aktivt elevråd
• Elevrådet ønsker flere sitteplasser på skolen, samt ulike markeringer og

aktiviteter



 
 

58 

6.14  Nordby ungdomsskole 
Nordby ungdomsskole hadde 266 elever og 26 årsverk for 
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel undervisning gitt 
av undervisningspersonale med godkjent utdanning er på 94,1 
%.   
 
Forhold som fungerer særlig godt   

Ø Nordby har over tid jobbet godt forebyggende med 
skolemiljøet.  Vi deltar på skolebasert etterutdanning i 
skolemiljø og krenkelser med høyskolen i innlandet, og 
har stort fokus på at elevene har et trygt og godt 
læringsmiljø. Å bygge opp relasjonskompetanse på alle nivåer har vært et sentralt 
satsingsområde.   

Ø Nordby har utdannet to lærere til lese- og skriveveiledere. De gjennomfører intensive 
lesekurs for elever som strever mye med lesing, og klasselesekurs som ivaretar alle 
elevene. Kursene økter elevenes leseferdighet, noe som har stor betydning for dem 
videre. Elevene har leseoppdrag jevnlig, noen hver uke.   

Ø Nordby har tilsatt lærerspesialist i matematikk, og benytter i større grad rike oppgaver i 
matematikk, noe som gjør at elevene er mer aktive og får økt motivasjon i faget.  På 
nasjonale prøver i regning på 9. trinn kan skolen vise til en fremgang på 7 skalapoeng fra 
8. trinn  

Ø 2 pedagoger har tatt videreutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse og gjennom 
erfaringslæring har skolen har hatt en formidabel utvikling i digitale ferdigheter.  

Ø Fokus på underveisvurdering uten karakter og nedtoning av fokus på karakterer, spesielt 
på 8. trinn, med en gradvis overgang til karakterer på 9. og 10. trinn 

  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid   

Ø Nordby vil i 2021-22 fortsatt ha stort fokus på skolemiljø, handlingsplan for trygt og godt 
leke- og læringsmiljø og deltakelse i nettkurs om skolemiljø og krenkelser (i regi av 
Høgskolen i Innlandet). Målet er å bli enda bedre på systematisk arbeid for å følge med, 
avdekke og forebygge mobbing og krenkelser. Vi vil også bli bedre på å bygge relasjoner 
mellom elever og mellom elev og lærer.  

Ø Følge opp fagfornyelsen, og koble det faglige og det relasjonsbyggende arbeide i 
klasserommet sammen. Utvikle metoder i klasserommet, blant annet bruk av 
«samtaletrekk» i alle fag, for å øke elevenes motivasjon og aktivitet i tråd med my 
læreplan.  

Ø Delta i «RØRE» prosjektet og i samarbeid med foresatte og andre aktuelle 
samarbeidspartnere, ha fokus på betydningen av søvn, kosthold og fysisk aktivitet for  
elevenes læring.   

Ø Fortsette det gode arbeidet med språk, lesing og skriving, og på den måten gi elevene 
enda bedre grunnleggende ferdigheter i tråd med ny læreplan.  

Ø Skolen vil også ha stort fokus på å utvikle gode former for vurdering i tråd med utviklingen 
av elevens kompetanse i ny læreplan. 

 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 10. trinn  2018-19  2019-20  2020-21  
Støtte fra lærerne  3,9  3,8  4,1  
Vurdering for læring  3,2  3,3  3,5  
Læringskultur  3,7  3,8  3,8  
Mestring  3,9  3,9  3,9  
Elevdemokrati og medvirkning  3,1  3,4  3,6  
Mobbing på skolen  *  5,8  4,7  
 
Kommentar til resultatene 
Resultatene på elevundersøkelsen viser på flere av områdene en positiver utvikling. Dette gjelder 
spesielt på «Støtte fra lærerne», «Vurdering for læring» og «Elevdemokrati og medvirkning», noe 
vi synes er svært positivt. Skolen har i noen år hatt svært høye mobbetall, men vi ser den positive 
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utviklingen de siste årene fortsetter. Vi er svært fornøyde med den snuoperasjonen, og vi regner
med at vi skal bli enda bedre ved økt kompetanse på feltet.

Resultater
Nasjonale prøver 8. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk 50 47 47 51 52
Lesing 51 47 46 49 49
Regning 48 47 45 48 48

Nasjonale prøver 9. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Lesing 52 52 53 50 54
Regning 50 51 52 52 53

Eksamen skriftlig 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk 3,5 3,4 3,8 Avlyst Avlyst
Matematikk 3,7 3,5 3,6 Avlyst Avlyst
Norsk hovedmål 3,4 3,2 3,1 Avlyst Avlyst
Norsk sidemål 3,0 3,0 3,3 Avlyst Avlyst

Kommentar til resultatene:
Resultatene på nasjonale prøver på 8. trinn lesing og regning ligger fortsatt under
landsgjennomsnitt, men i engelsk ligger vi over snittet i landet, og i engelsk er det også en positiv
utvikling fra året før. Vi jobber godt for å forberede elevene på prøven og tilrettelegge
prøvesituasjonen. Vi ser at vi må ha enda større fokus på dette. Når det gjelder 9. trinn er vi godt
fornøyd med resultatene. Elevene som gikk i 8. klasse i 2019-20 har både i lesing og regning
hatt progresjon over det som er forventet, med 5 skalapoeng fra 8. til 9. klasse. Eksamen i
2021 ble i liket med året før avlyst p.g.a. korona.

Elevrådets innspill:
To positive ting elevrådet vil trekke fram fra skoleåret 2020-21:

1. Også i perioden med korona, har lærerne vært godt tilgjengelig og tilstede
for oss elevene.

2. 10. trinn fikk en fin dag på Jessheimbadet før ferien.

En ting elevrådet ønsker å forbedre neste skoleår:
1. Elevrådet vil jobbe for at det også på Nordby ungdomsskole skal være

tilretettelagt uteområde for aktiviteter, ikke bare de nye skolene.
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Bildebevis på god praksis etter arbeid med 
satsningsområde  
 
Nordby har stort fokus på skolemiljø. Vi vil også bli bedre på å 
bygge relasjoner mellom elever og mellom elev og lærer.  
  
Her ser vi en 10. Klasse som holder på med “Enspretten”. Her 
blir alle som ønsker involvert, og vi opplever og mener dette er 
forebyggende i forbindelse med et trygt og godt skolemiljø. 
Latter, glede og blide fjes er ofte å se. Ringen åpnes hver 
gang det kommer nye elever til.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.15  Vesong ungdomsskole 
Vesong ungdomsskole 
hadde 377 elever og 31 årsverk for 
undervisningspersonale per 01.10.20. Andel 
undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning er på 100 %.   
 
Forhold som fungerer særlig godt  

Ø Engasjerende og proaktive lærere   
Ø Arbeid med fagfornyelsen.  
Ø Systematisk utviklingsarbeid i samarbeid med HINN, med søkelys på systematisk arbeid 

med å gi alle elever et trygt og godt læringsmiljø   
  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  

Ø Proaktiv klasseledelse og relasjonsarbeid   
Ø Systematisk arbeid med å gi alle elever et trygt og godt læringsmiljø   
Ø Vurdering for læring   
Ø Felles standarder for læringsarbeidet med utgangspunkt fagfornyelsen.    

 
Læringsmiljø 
Elevundersøkelsen 10. trinn  2018-19  2019-20  2020-21  
Støtte fra lærerne  3,7  3,7   3,8 
Vurdering for læring  3,2  3,3   3,3 
Læringskultur  3,7  3,6   3,7 
Mestring  3,8  3,9   3,9 
Elevdemokrati og medvirkning  3,2  3,2   3,2 
Mobbing på skolen  15,5  13,0   10,4 
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Resultater
Nasjonale prøver 8. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk 47 51 52 48 51
Lesing 46 49 49 46 50
Regning 46 50 49 46 48

Nasjonale prøver 9. trinn 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Lesing 54 50 54 51 51
Regning 52 50 54 51 50

Eksamen skriftlig 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk 3,9 3,5 3,2
Matematikk 3,4 3,5 3,5
Norsk hovedmål 3,3 3,4 2,7
Norsk sidemål 2,7 3,0 2,4

Kommentar til resultatene:
Vesong ungdomsskole skal legge vekt på oppfølging av resultatene på nasjonale prøver, slik at vi
skal kunne forbedre elevenes læring og grunnleggende ferdigheter fram mot nasjonale prøver på
9. trinn.

Elevrådets innspill:
To positive ting elevrådet vil trekke fram fra skoleåret 2020-21:

• Godt skolemiljø
• Forskjellige høytider og markeringer

En ting elevrådet ønsker å forbedre neste skoleår:
• Utsmykking/farging av skolen
• Oppholdsrom for spisefri
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6.16  Voksenopplæringen  
Voksenopplæringen for Øvre Romerike tilbyr eksamensrettet 
grunnskoleopplæring til voksne som har behov for og rett til dette 
ifølge Opplæringsloven § 4A-1 og norskopplæring for flyktninger 
og innvandrere ifølge Introduksjonsloven. I tillegg har 
Voksenopplæringen ansvar for introduksjonsprogrammet for 
nyankomne flyktninger. Voksenopplæringen er interkommunal og 
tilbudet gis til de fem samarbeidende kommunene Eidsvoll, Hurdal, 
Nannestad, Nes og   
Ullensaker.   
  
Skoleåret 2020/2021 hadde Voksenopplæringen 435 deltakere 
fordelt på norskopplæring, 331 deltakere og grunnskole for voksne, 104 
deltakere. Voksenopplæringen har 29,5 årsverk for pedagogisk personale. Andel undervisning 
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er på 100 %.   
  
Forhold som fungerer særlig godt  

Ø Høyt kvalifiserte lærere som er endringsdyktige og rause. Vi ser resultater på 
landsgjennomsnittet på norskprøver og muntlig grunnskoleeksamen  

Ø Godt arbeidsmiljø med stor takhøyde og mye latter. Sykefraværet lå våren på 8,15.  
Ø Varierte og tilpassede undervisningsmetoder med utgangspunkt i deltakernes erfaringer 

gir trivsel og læring blant deltakerne  
Ø Systematisk arbeidsretting av introduksjonsprogrammet gjennom blant annet 

karriereveiledning gir flere ut i jobb/utdanning etter endt introduksjonsprogram  
  
Forhold som står særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid  

Ø Arbeid med lesestrategier og digitale ferdigheter gir bedre resultater på norskprøver og til 
eksamen  

Ø Arbeid med trygt og godt læringsmiljø gir mindre fravær  
Ø Arbeid med livsmestring og folkehelse gir høy deltakelse i arbeids- og samfunnsliv  
Ø Samarbeid med eksterne instanser gir helhetlig utdannings- og arbeidsløp for deltakerne  

 
 Standpunktkarakterer for skoleåret 2020/2021  
  2018/2019  2019/2020  2020/2021  
Norsk muntlig   2,6  2,8  3,5  
Norsk skriftlig      2,04  
Engelsk muntlig   2,6  2,8  3,2  
Engelsk skriftlig      2  
Matematikk  2,9  3,1  2,7  
Samfunnsfag  4,0  3,6  3,9  
Naturfag  3,2  3,4  3,7  
Snittkarakter  2,9  3,1  3,0  
 
Det ble ikke gjennomført eksamen skoleåret 2020/2021.  
Utvikling på grunnskolen i standpunkt viser noe økning i enkelte fag. Deltakerne er sterkere i 
muntlig enn skriftlig.  
 
Norskprøver 

Norskprøven Skriftlig juni 2021  
Antall prøvekandidater  132  
Prosentandel resultat A1  10 %  
Prosentandel resultat A2  43 %  
Prosentandel resultat B1  42 %  
Prosentandel resultat B2  5 %  
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Norskprøven Muntlig juni 2021  
Antall prøvekandidater  146  
Prosentandel resultat A1  6 %  
Prosentandel resultat A2  40 %  
Prosentandel resultat B1  31 %  
Prosentandel resultat B2  23 %  
 
Kommentar til resultatene: 
Til tross for korona har VO klart å gjennomføre de planlagte norskprøvene gjennom året. Denne 
type norskprøver har vært gjennomført siden 2015.   
  
Resultater juni 2021:   
Deltakerne tar norskprøver i følgende ferdigheter: muntlig, skriftlig, lytte- og leseforståelse.  
Skalaen de måles etter er A1, A2, B1 og B2, der A1 er dårligst og B2 er best.   
Resultatene er ikke bare fra deltakere på egen skole, da prøvene er åpne for alle.   
  
VO klarte ikke å gjennomføre alle planlagte kveldskurs grunnet korona.   
VO har hatt et utfordrende skoleår, der det ble vekslet mellom gult nivå og rødt nivå. Skolen ble 
stengt 12.03.21. Alle ansatte var inne på Teams høsten 2020. Deltakere var det ikke. I ukene 
skolen var stengt, var det utfordrende for noen klasser på de laveste nivåene å gjennomføre 
undervisning. Skolen har deltakere som er analfabeter til deltakere med høy utdanning. Den 
digitale situasjonen ved skolen er svært mangelfull. Lærerne gjorde en meget god jobb for å drive 
undervisning på tross av situasjonen.   
Ny integreringslov tredde i kraft 01.01.21.    
Formål med loven er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunn og blir økonomisk 
selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper, kunnskap om norsk 
samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytting til arbeidslivet.   
Loven skal videre legge til rette for at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk og 
samfunnsliv.   
Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gjennomføres på kortere tid enn det som har 
vært gjeldene. Deltakere som skal gjennomføre samfunnskunnskap skal gjennomføres innen ett 
år etter at retten og plikten inntrådte.   
All opplæring skal skje senest innen tre måneder etter folkeregistrering i kommunen.   
  
Ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap ble innført 01.08.21. Læreplanene er lagt opp på 
samme måte som fagfornyelsen.  
  
Voksenopplæringens datapark er liten. Dette gir oss utfordringer når læreplanen legger vekt 
på digitale ferdigheter.   
Romforholdene i Skogveien 2 er utfordrende. Skolen vekslet mellom gul og rød skoleåret 
2020/2020. Løsning for å få til en brukbar undervisning var å dele klasser slik at de gikk 
annenhver dag. Forholdene i Modulene i Skogveien 6 er gode.  
 
 
Mål for videre arbeid: 

• Vi skal stramme inn når det gjelder forsentkomming – være synlige og tydelige på 
forventninger  

• Følge opp deltakere med dårlig oppmøte og mangelfulle innleveringer  
• Stadig forbedre tilpasset opplæring – lage gode individuelle planer  
• Jobbe aktivt for å skape gode relasjoner, fremme god klasseledelse og variert 

undervisning  
• Utvikle digitale ferdigheter  
• Deltakere skal lære å bruke teams    
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7. Vedlegg 
7.1 Om tilstandsrapport for grunnskolen 
Det er fastsatt i opplæringsloven § 13-3e første ledd at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. I St.meld. nr. 
31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner 
har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig 
for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.  
 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den 
øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-3e første ledd.  
 
Innhold i tilstandsrapporten  
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes 
målsetninger som danner grunnlag for vurderingen. Tilstandsrapporten skal inneholde 
vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De dataene som er tilgjengelige på 
www.udir.no inneholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor benytte andre kilder for 
datainnhenting på dette området.  
 
Kvalitetsvurderingssystemet  
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i 
en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele 
utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der 
dialogen om hva som er god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved 
sammenhengen mellom kvalitet på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og 
resultatene i dialogen med skoleeieren.  
 
Det generelle systemkravet  
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll). Kravet om 
internkontroll er fastsatt i kommuneloven § 25-1. Dette er en fellesbestemmelse som gjelder for 
deulike sektorene i kommunen og fylkeskommunen. Den nye bestemmelsen i kommuneloven 
skal bidra til å forebygge og hindre regelverksbrudd, og sikre at regelverksbrudd blir oppdaget og 
korrigert. Kommunedirektøren har ansvaret for at kommunen og fylkeskommunen etterlever 
regelverket, og det er fastsatt minstekrav til hvordan internkontrollen skal gjennomføres.  
Det generelle systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal 
dekke.  
 
Personvern  
Enkelte tall og data kan, for små enheter, inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette 
kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger 
etter personopplysningsloven § 2 første ledd, jf. personvernforordningen artikkel 2 og 4 nr. 1. 
Tilsvarende kan også gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med 
bestemmelser i forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. 
 

7.2 System for oppfølging (internkontroll) 
Kommunen som skoleeier skal til enhver tid ha oversikt over virksomheten i sine skoler, drive 
systematisk oppfølgingsarbeid og gjennom kompetent ledelse bidra aktivt til å utvikle skolene i 
takt med samfunnets behov og endrede krav. Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon 
og data for å vurdere tilstanden internt på en skole. Et godt kunnskapsgrunnlag er nødvendig for 
å fastsette mål, prioritere tiltak og følge opp utviklingen, slik at elevene får et godt læringsmiljø 
ogbedre læringsutbytte. Skoleeier har ansvar for å følge opp og forbedre kvaliteten på 
opplæringen i tett dialog med skolene.   
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En god dialog mellom Ullensakerskolens politiske og administrative ledelse og ledelsen ved den
enkelte skole er sentral i utviklingen av en bedre skole. Det samme gjelder for dialogen mellom
skolens ledelse og personalet/rådsorganene på skolen. Det er utarbeidet et årshjul for
Ullensakerskolen, som skal bidra til å sikre systematisk og tett oppfølging av kvalitet og resultater
i Ullensakerskolens alle ledd:

Det er viktig å se arbeidet med kvalitet som en sammenhengende og gjentagende prosess
mellom vurderingsinformasjon, analyse, fastsetting av mål, planlegging av endret praksis,
gjennomføring - og vurdering av hvilke resultater endret praksis gir. Målet vårt er en dialog
omkring skolens praksis, kvalitetsutvikling og utvikling av skolen som en lærende organisasjon
gjennom elevsentrert ledelse.

Skolene utarbeider virksomhetsplan med tiltak for økt læringsutbytte pr skole. Virksomhetsplanen
tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og de felles kommunale satsningene. Skolens
virksomhetsplan danner ett av grunnlagene for den enkelte rektors lederavtale og oppfølging av
denne med områdesjef. Gjennom periodisk rapportering på måloppnåelse i forhold til skolens
virksomhetsplan blir status for Ullensakerskolen samlet, samt for den enkelte skole, synliggjort for
kommunens politiske ledelse.

Etablering av et helhetlig kvalitetssystem for Ullensaker ble igangsatt i 2013. Nye og reviderte
felles prosedyrer legges fortløpende inn for grunnskolene, som beskriver beste felles praksis
innenfor gjeldende lover og bestemmelser. Etter hvert som prosedyrene og enhetene er blitt
etablert i systemet, har hendelses- og avviksbehandling blitt tatt i bruk. Slik sikres at avvik,
observasjoner og forbedringsforslag som meldes inn av alle ansatte underlegges en systematisk
og kontrollert behandling. Systemet muliggjør at effektive, korrigerende og forebyggende tiltak
gjøres fortløpende i kontinuerlige forbedringsprosesser.


