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1 Innledning 

Kommunen som skoleeier skal utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen 
knyttet til læringsresultater og læringsmiljø, jf. Opplæringslovens § 13-10. Tilstandsrapporten 
behandles i Kommunestyret hvert år.  
 
Tilstandsrapporten for 2017/18 har en noe annen innretning sammenlignet med tidligere år. Årets 
rapport tilstreber blant annet følgende: 

 Å løfte fram de enkelte skolene i større grad enn tidligere. I årets rapport er rektor ved hver 
skole involvert for å belyse resultater og tiltak ved sin skole. Med 16 skoler som skal dekkes, 
er det av hensyn til omfang og leservennlighet lagt opp til felles og enhetlig innhold og form i 
skolepresentasjonene.  

 Å se mer fremover - større grad av balanse mellom gjennomgang av resultater på den ene 
siden og aktuelle tiltak på den andre siden. Rapporten har tradisjonelt vært preget av 
opplisting av resultater med lite vekt på hvilke tiltak skolene arbeider med for å løfte 
resultatene. Presentasjonen av tiltak har et generaliserende preg på den måten at det ikke er 
mulig å gå i dybden på hver enkelt skole i en slik rapport.  

 Mindre grad av gjentakelse enn tidligere år, samt utelatt emner som ikke er obligatoriske 
eller anbefalte fra Utdanningsdirektoratet. Dette gjelder for eksempel særskilt norsk, 
kartleggingsprøver og svømmeferdigheter.  

 Mer vekt på sammenhengen med sentrale styringsdokumenter for Ullensakerskolen, som for 
eksempel de felles handlingsplanene alle skolene er forpliktet til å følge.  

 
Strategiplan for læringsutbytte 
Strategiplan for læringsutbytte danner grunnlag for det pedagogiske arbeid i Ullensakerskolen, og 
ble første gang vedtatt i Kommunestyret i 2012 (sak 111/12). Strategiplan for læringsutbytte ble sist 
rullert for perioden 2018-2020 i Hovedutvalg for skole og barnehage i 2018 (sak 22/18).    
 
Strategiplan for læringsutbytte består av visjon og verdier, overordnet mål for strategiperioden, 
strategi og valg av metoder og handlingsplaner. Strategidokumentet er forankret i kommunens 
økonomiplan.  
 
Handlingsplaner og styringskort 
Strategiplanen brytes ned til handlingsplaner. Følgende handlingsplaner er vedtatt: 

 Handlingsplan for kompetanseutvikling. Sist vedtatt i HSB i 2018, sak PS 32/18. 

 Handlingsplan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring i barnehager og skoler. Sist 

vedtatt i HSB, sak PS 21/18. 

 Handlingsplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehager og skoler. Under 

utarbeidelse. 

 Handlingsplan for tallforståelse og matematisk kompetanse. Vedtatt i HSB, sak PS 39/17. 

 Handlingsplan for digital kompetanse. Vedtatt i HSB, sak PS 62/17. 

 
Handlingsplanene behandles i hovedutvalg for skole og barnehage (HSB). Det utarbeides årlige 
styringskort for den kommunale grunnskolen knyttet til rådmannens økonomiplan.  
 
Styringsmål 
Grunnskolen øker elevens læringsutbytte til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foresattes 
utdanningsnivå tilsier. 
 
Måles ved:  
Resultater læringsutbytte, inkludert nasjonale prøver og eksamen. 
 
Målsetting i Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 

 Ullensakerskolen øker elevenes læringsutbytte til et høyere nivå enn levekårsindeks og 
foresattes utdanningsnivå tilsier 
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 Resultatene på den nasjonale elev- og foreldreundersøkelsen ligger over 
landsgjennomsnittet 

 Elevene i Ullensakerskolen skårer over landsgjennomsnittet og på eller over 
Akershusgjennomsnittet på nasjonale prøver  

 Elevene i Ullensakerskolen har eksamensresultater over landsgjennomsnittet og på eller 
over Akershusgjennomsnittet  

 Elevene i Ullensakerskolen har grunnskolepoeng over landsgjennomsnittet og på eller 
over Akershusgjennomsnittet 

 Elevene i Ullensakerskolen fullfører og består videregående opplæring på eller over 
Akershusgjennomsnittet 

 Elevene i Ullensakerskolen har høy digital kompetanse 

 Ullensakerskolen gjennomfører kontinuerlig, helhetlig og systematisk kompetanseutvikling 
for ledere, lærere og personalet i skolen  

 
Visjon og verdier 
Ullensakerskolen er en del av Ullensaker kommune, og forholder seg aktivt til kommunens visjon: 

 Vekstkommunen - Attraktiv, tilgjengelig og handlekraftig 
 

Ullensakerskolens slagord er mer læring for alle.  
 
Ullensakerskolen kjennetegnes ved å være «RAK».  
 
Prikking – unntatt offentligheten 
Enkelte resultater på skolenivå kan være unntatt offentlighet og dermed «prikket» i iht. 
Ullensakerskolens publiseringsregler, vedtatt 14. november i sak 12/130. Tilstandsrapporten for 
2017/18 omfattes i liten grad av disse reglene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5 

2 Elever og undervisningspersonale 

Følgende indikatorer er listet under:  

 Antall elever, lærerårsverk og andel årsverk gitt av personale med godkjent utdanning 

 Lærertetthet og gruppestørrelse 

 Spesialundervisning 

 Gjennomføring videregående skole 

 Grunnskolepoeng 

2.1 Antall elever 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det 
aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og 
plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter 
ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring.  
 
Elevtallet i den kommunale grunnskolen i Ullensaker økte med 107 nye elever i 2017-18. Dette 
utgjør en prosentvis økning på 2,2 %. Under ser vi oversikt over elevtallsutviklingen i den 
kommunale grunnskolen i Ullensaker de siste 10 år. Basert på SSBs befolkningsframskrivninger 
er veksten i aldersgruppen 6-15 år forventet å flate ut frem mot 2025. I perioden 2025-2040 vil 
veksten være økende med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 1,8 %.  
 

 
Kilde: Skoleporten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ullensaker kommune 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Elevtall 3 840 4 000 4 137 4 317 4 484 4 479 4 514 4 669 4 799 4 906
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2.2 Årsverk for undervisningspersonale 
Indikatoren illustrerer sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede 
årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Det er benyttet 741 
timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. 
 

 
Kilde: Skoleporten 

 
Beregnede lærerårsverk skoleåret 2017-18 var 405,4. Dette er en økning på 39,4 lærerårsverk 
fra forrige skoleår som illustert i diagrammet under. Økningen i lærerårsverk må sees i 
sammenheng med elevveksten jf. 3.1.  
 

 
 

 
Undervisningssituasjon på Gystadmarka skole (foto: Punkt reklame) 

 
 
 

Ullensaker kommune 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk undervisnings-

personale 298,6 309,5 315,8 327,6 345,2 358,6 368,6 354,6 366 405,4
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2.3 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. 
revidert 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.  
 
Tabellen og diagrammet under illustrerer at 91 % av årstimene i Ullensakerskolen gis av 
undervisningspersonale med godkjent utdanning. Dette er noe lavere enn nasjonalt tall som er 96 
%.  
 

 
Kilde: Skoleporten 

 

 
 
Vurdering og tiltak 
Grunnskolen i Ullensaker har per 2017/2018 en stor andel lærere med godkjent utdanning, men 
ligger noe lavere enn landet på denne indikatoren. Ullensaker arbeider for å få andelen ytterligere 
opp, både gjennom rekruttering og etter- og videreutdanningsprogrammet. Konkurransen om 
lærere med godkjent utdanning er stor i vår region, og det er stor mobilitet blant lærerne. Dette er 
en utfordring ikke minst for utkantskolene i kommunen. Ullensaker kommune satset i 2017/18 
aktivt på rekruttering og gjennomførte en større rekrutteringskampanje våren 2018. 
 
Handlingsplan for kompetanseutvikling legger føringer for kompetansehevende tiltak i form av 
etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere i Ullensakerskolen. Handlingsplanen 
konkretiserer hvilke kompetansehevende tiltak som iverksettes innenfor de ulike strategiske 
innsatsområdene, for å nå kommunale og nasjonale målsetninger om økt læringsutbytte for 
elevene. Det legges til rette for en forutsigbar og helhetlig kompetanseutvikling for nåværende og 
nye lærere og ledere, samt annet personell i grunnskolen. Ullensaker kommune har inneværende 
skoleår ansatt flere personer som er i gang med lærerutdanning fast, på vilkår at de fullfører. 
Kommunen har også innført bindingstid. Disse tiltakene kan bidra til at undervisningspersonale 
med godkjent kompetanse blir værende i Ullensaker kommune.  

Ullensaker kommune 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årstimer gitt av 

undervisnings-

personale med 

godkjent utdannning 92 % 94 % 93 % 92 % 91 %
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Faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå 
målet om læringsutbytte for elevene faglig og sosialt. For at elevene skal få en best mulig 
undervisning, må lærere og ledere gis gode muligheter for å få faglig påfyll underveis. 
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.  

2.4 Lærertetthet 
Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir 
informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren skiller mellom gruppestørrelse 1 
som inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av 
individuelle elevrettigheter og gruppestørrelse 2 uten disse timene. Ullensaker kommune fordeler 
årlig elevvekstmidler til skolene.  
 
Tabellen og diagrammet under viser gruppestørrelse for Ullensakerskolen, Akershus og landet for 
øvrig i 2017/18. Kolonnen og grafen kalt lærertetthet ordinær undervisning indikerer 
gruppestørrelse 2 alle trinn, hvor ressurser til spesialundervisning og særskilt norsk ikke regnes 
med. Lavt tall indikerer små elevgrupper. Elevgruppene i Ullensakerskolen er noe større enn 
nasjonalt snitt, men lavere enn Akershus på barnetrinnet og samlet sett. Elevgruppene på 
barnetrinnet er lavere enn på ungdomstrinnet. Gjennomsnittlig gruppestørrelse per skole ved 
GSI-telledato 01.10.2017 var innenfor det Fylkesmannen i Oslo og Akershus anser som 
forsvarlig.  

 
Kilde: Skoleporten 

 

 
 
 
 
 
 

Indikator og 

nøkkeltall

Lærertetthet 

1.-7. trinn

Lærertetthet 

8.-10. trinn

Lærertetthet 

ordinær 

undevisning

Ullensaker 

kommune 14,0 17,4 17,9

Akershus 14,6 15,8 18,4

Nasjonalt 13,0 14,4 16,8
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Utvikling gruppestørrelse 1 siste fem år 
Gjeldende indikator gjelder gruppestørrelse 1 (beregnet gjennomsnitt gruppestørrelse i 
undervisningen, inkludert spesialundervisning og særskilt norsk

1
). Diagrammet under viser at 

gruppestørrelsen i Ullensakerskolen i 2017-18 økte noe på 8.- 10. trinn sammenlighet med året 
før. På barnetrinnet ble imidlertid gruppestørrelsen redusert betydelig, slik at både 1.-4. trinn og 
5.-7. trinn hadde lavere gruppestørrelser enn tidligere år.  
 

 
 
Vurdering og tiltak 
Alle barneskoler i Ullensaker kommune mottok i 2016 og 2017 midler gjennom i 
tilskuddsordningen Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-4. trinn. Formålet med 
tilskuddsordningen var å sette kommunene i stand til å øke lærertettheten på 1.-4. trinn. 
Utviklingen i gruppestørrelse på de laveste trinnene viser at skolene har prioritert i tråd med 
denne målsettingen.  
 
Lærertettheten på ungdomstrinnene har økt noe fra 2016-17 til 2017-18. Stortinget vedtok i 
forbindelse med statsbudsjettet 2018 at det skal innføres en norm for lærertetthet som skal gjelde 
fra august 2018. Normen sier at det fra høsten 2018 skal være maksimalt 21 elever i 5.-10. 
klasse. Fra høsten 2019 skal det være maksimalt 20 elever per lærer i 5.-10. klasse. 
Rekrutteringskampanjen Ullensakerskolen gjennomførte våren 2018 er et tiltak som bidro positivt 
til å rekruttere flere nye lærere. GSI-tallene som publiseres i desember 2018 vil vise status i 
forhold til lærertetthet jf. lærernormen. 
 

 
Elevaktiv læring på Gystadmarka skole (foto: Punkt reklame) 

                                                   
1 Jfr. tall fra Grunnskolens Informasjonssystem, GIS: https://gsi.udir.no/  

https://gsi.udir.no/
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2.5 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 vanlige organiseringen 
av opplæringstilbudet. Rett til spesialundervisning er hjemlet i Opplæringslovens § 5. 
 
Prosentandelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning ligger lavere i Ullensaker enn i 
landet for øvrig, som for skoleåret 2017-18 hadde 7,9 %, mens Ullensaker hadde 6,9 %. Ved 7 av 
15 skoler gikk andelen ned skoleåret 2017-18, mens andelen har økt noe ved 8 av skolene. 
Jessheim skole og ressurssenter og Nordby ungdomsskole har egne avdelinger for elever med 
store og sammensatte vansker som krever et særskilt undervisningtilbud. Disse skolene har 
derfor en høyere andel spesialundervisning enn øvrige skoler i kommunen.  
 
Andel elever med vedtak om spesialundervisning siste fem år 

 

 
Kilde: GSI 
 

 

Prosentandel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Algarheim 2,9 3,6 1,9 2,1 3,1

Allergot 4,4 3,8 5,2 4,3 6,2

Bakke 5,6 7,1 6,2 4,6 5,1

Borgen 4,7 2,8 3,6 3,3 3,5

Døli 5,5 5,9 3,7 4,7 5,6

Gystadmarka 4,0 4,0 5,1 4,8 3,9

Gystadmarka u.s. 8,0 12,6 10,5 10,2

Hovin 9,4 10,4 7,3 7,0 6,5

Jessheim 11,0 10,8 11,2 11,9 11,1

Mogreina 11,0 12,3 7,7 6,1 5,7

Nordby 13,9 12,5 13,7 11,7 15,2

Nordkisa 6,3 4,0 5,2 5,8 6,3

Skogmo 2,5 2,7 1,5 3,5 4,9

Vesong 7,7 9,1 7,6 7,1 8,8

Åreppen 4,3 5,9 5,5 5,1 5,3

Ullensaker 6,7 6,9 6,6 6,3 6,9

Akershus … … … … …

Nasjonalt 8,3 8,0 7,9 7,8 7,9

samme som siste skoleår

reduksjon siste skoleår

økning siste skoleår
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Vurdering og tiltak 
Antallet elever med enkeltvedtak om spesialundervisning øker desto lenger man kommer opp i 
grunnskolen. Dette er en nasjonal trend. Tidlig innsats er et prioritert område nasjonalt og lokalt. 
Ullensakerskolen prioriterer dette arbeidet. Kartlegging og observasjon danner grunnlaget for 
tidlig innsats. Tilpasset opplæring og igangsetting av målrettede tiltak på et tidlig stadium er 
sentralt for å få ned andelen elever med behov for spesialundervisning.  
 
Alle skolene er forpliktet til å følge Ullensakerskolens prøveplan, 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 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.  
 
Intensive lesekurs er eksempel på tiltak som benyttes for å gi elever som strever med lesing og 
skriving individuell tilpasning uten av hjelpen defineres som spesialundervisning. Alle nyansatte 
lærere i Ullensakerskolen kurses i veiledet lesing som metode. Læringsbrettene brukes også 
aktivt for å tilpasse opplæringen.   
 
Fra høsten 2018 har skolene plikt til å sette inn intensiv opplæring for elever på 1.-4. trinn som 
står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning. 

2
 En forsterket tidlig innsats i 

form av intensiv opplæring skal være del av den ordinære tilpassede opplæringen. Målet er at de 
som trenger det, raskt skal få egnet støtte og oppfølging slik at problemene ikke får mulighet til å 
utvikle og forsterke seg videre i opplæringsløpet. Opplæringen kan gis som eneundervisning i en 
kort periode. Hensynet til elevenes beste veier tungt.   
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste arbeider systemrettet med observasjon, veiledning og 
resultatoppfølging på skolene knyttet til tilpasset opplæring. Det er tett samarbeid mellom PPT og 
skolene og felles prosedyrer for blant annet ressursteam, som sikrer likebehandling og kvalitet i 
arbeidet ved alle skolene. PPTs systemrettede arbeid vil bli vektlagt framover.  
 

 
Undervisningssituasjon ved Jessheim skole og ressurssenter (foto: Punkt reklame) 

                                                   
2 Jf. ny § 1-4 i opplæringsloven om intensiv opplæring 
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2.6 Gjennomføring videregående skole 
Arbeidet med å redusere frafall i videregående skole er en avgjørende faktor for å nå Ullensakers 
målsetting om at barn og unge skal mestre livene sine og delta aktivt i arbeid og fellesskap i 
samfunnet.  

Oversikten under viser at 72 % av Ullensakerelevene som avsluttet 10. klasse i 2012 fullførte og 
bestod videregående opplæring fem år etter avsluttet grunnskole. I Akershus samlet er andelen 
77,3 %. Ullensaker ligger noe under Akershusnivå når det gjelder gjennomføring av 
videregående skole. Vi ser imidlertid en positiv utvikling i gjennomføringstallene for 
Ullensakerelever de siste fem år.  
 
Andel Ullensakerelever med fullført og bestått videregående opplæring fem år etter 
avsluttet grunnskole  

 
Kilde: Akershus fylkeskommune 
 
 

 
 
Vurdering og tiltak 
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.  
 
Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i Ullensakerskolen 
fullfører og består videregående opplæring på eller over Akershusgjennomsnittet.  
 
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. Ullensaker kommune startet våren 2018 arbeidet med en strategiplan for helhetlig 
læringsløp. Planen skal legge føringer for hva som skal kjennetegne gode overganger i 
utdanningsløpet. Videre er målet å sikre at grunnskoleopplæringen ruster elevene best mulig til å 
lykkes i den videregående opplæringen. Gode grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse 
er nøkkelord i denne sammenheng.  
 

Avgangselever 

2008

Avgangselever 

2009

Avgangselever 

2010

Avgangselever 

2011

Avgangselever 

2012

Totalt Akershus 72,3 % 72,6 % 74,5 % 75,0 % 77,3 %

Allergot ungdomsskole 66,4 % 58,9 % 64,2 % 69,4 % 71,2 %

Nordby ungdomsskole 61,0 % 66,7 % 67,2 % 68,6 % 70,8 %

Vesong ungdomsskole 67,3 % 66,1 % 73,6 % 75,5 % 74,8 %

Ullensaker 64,8 % 64,0 % 68,0 % 71,2 % 72,0 %
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2.7 Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes 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. 
 
Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i Ullensakerskolen har 
grunnskolepoeng over landsgjennomsnittet og på eller over Akershusgjennomsnittet. 
 
Ullensakerskolen nådde i 2017-18 40,8 grunnskolepoeng. Dette er en økning på 0,3 
sammenlignet med fjoråret. Årets resultat på 40,8 er på nivå med resultatet i 2015-16, da 
Ulensaker nådde beste resultatet for kommunen historisk sett. Diagrammet under illustrerer en 
tydelig positiv trendlinje. Ullensaker ligger henholdsvis 0,9 prosentpoeng og 1,8 prosentpoeng 
under lands- og fylkessnittet for indikatoren i 2017-18. Målet jf. Strategiplan for læringsutbytte ble 
dermed ikke nådd i 2018.  
 
Grunnskolepoeng 2014-2018 

 
 

 
 
Andel elever med grunnskolepoeng mindre eller lik 30 
Norsk og nordisk forskning

3
 viser en tydelig sammenheng mellom grunnskolepoengene elevene 

har når de går ut av 10. klasse og sannsynligheten for at de gjennomfører videregående skole. 
Av de som går ut av grunnskolen med mer enn 50 grunnskolepoeng har over 97 % av elevene 
fullført videregående skole i løpet av fem år (SSB.no). For elever med grunnskolepoeng under 
30, er det færre enn 33 % som fullfører videregående opplæring etter fem år.  
 
Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i Ullensakerskolen har 
grunnskolepoeng over landsgjennomsnittet og på eller over Akershusgjennomsnittet. Videre er 

                                                   
3 Marcussen, E mfl. 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Akershus 41,5 41,8 42,1 42,3 42,6

Nasjonalt 40,4 40,8 41,2 41,4 41,7

Ullensaker 39,6 40,0 40,8 40,5 40,8
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målet at elevene i Ullensakerskolen fullfører og består videregående opplæring på eller over 
Akershusgjennomsnittet. 
 
Oversiktene under viser utviklingen av andelen elever i Ullensakerskolen med karakterpoeng 
mindre eller lik 30. Dette er en viktig indikator på hvor mange som vil fullføre og bestå 
videregående opplæring. Resultatene varierer noe mellom skolene og over tid, men 
hovedtrenden viser at Ullensakerskolen nær har halvert andelen elever som har så svake 
karakterer at risikoen for frafall i videregående skole er stor.  

Andel Ullensakerelever med grunnskolepoeng mindre eller lik 30 
 2009/ 

2010 
2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

Allergot 20,7 16,4 14,4 16,2 20,7 11,4 9,7 9,9 

Nordby 17,9 17,6 20,1 5,1 12 13 10,1 16 

Vesong 23,4 16,4 11,2 14,5 8 17,1 10,6 13,8 

Gystadmarka        5,5 

Ullensaker 20,5 16,8 15,6 11,7 13,2 13,3 10,1 11,3 
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3 Læringsmiljø 

I Elevundersøkelsen får elever fra 5. trinn si sin mening om forhold som er viktige for læring og 
trivsel. I Ullensaker er Elevundersøkelsen obligatorisk for alle elever på 5.-10. trinn og 
gjennomføres hver høst. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til 
indekser som ligger i Skoleporten.  

Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført ved alle skoler i 
Ullensaker kommune. I Foreldreundersøkelsen får foresatte si sin mening om elevenes læring, 
trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole.  

Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at resultatene på den nasjonale 
elev- og foreldreundersøkelsen for Ullensakerskolen ligger over landsgjennomsnittet 

3.1 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.  
 
«Mobbing på skolen» viser prosentandelen elever som opplever å bli mobbet på skolen 2 eller 3 
ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing er summen av andelen 
elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «omtrent 1 gang i 
uken» og «flere ganger i uken». Andelen sier altså ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 
mobbet.   
 
Følgende læringsmiljøindekser fra elevundersøkelsen er obligatoriske for tilstandsrapporten:  

 Støtte fra lærerne 

 Vurdering for læring 

 Læringskultur 

 Mestring 

 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbet på skolen 

 Mobbing på skolen/andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller 

oftere (oppgis i prosent)  

 
I tabellen under gis en oversikt over indeksene for Ullensakerskolen samlet høsten 2017, 
sammenlignet med Akershus og nasjonalt. Resultatene viser at Ullensakerskolen nærmer seg 
målet om å ligge over landsgjennomsnittet på elev- og foreldreundersøkelsen. Ullensakerskolen 
samlet har bedre resultat enn landsgjennomsnittet i fire av syv av de obligatoriske 
læringsmiljøindeksene og ligger på nasjonalt nivå i to av syv indekser.  
 
På spørsmålet om mobbing ligger Ullensakerskolen høyere enn nasjonalt på spørsmålet som 
måles i prosent, men her er det store variasjoner mellom skolene. Ullensakerskolen samlet nådde 
ikke styringskortet i de seks aktuelle indikatorene som måles jf. styringskortet. Ullensaker ligger 
imidlertid over nasjonalt nivå på tre av fem av disse indikatorene og over Akershus på fire av fem 
indikatorer. Det er variasjoner mellom skolene i de ulike spørsmålene i undersøkelsen, og noen 
av skolene har nådd styringskortet på flere av indikatorene.

4
  

 

                                                   
4
 Resultater på skolenivå vises i kapittel 5. Hver skole har også utarbeidet virksomhetsplan som 

beskriver skolens satsingsområde og tiltak for å nå målene. 
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Følgende indikatorer i brukerundersøkelsene er obligatoriske jf. Ullensakerskolens styringskort: 

 God elevvurdering - elevundersøkelsen 

 Godt læringsmiljø, bråk og uro – elevundersøkelsen 

 Godt læringsmiljø, håndtering av mobbing - foreldreundersøkelsen 

 Godt hjem-skolesamarbeid, dialog og medvirkning – foreldreundersøkelsen 

 Godt hjem-skolesamarbeid, forventninger – foreldreundersøkelsen 

 

Vurdering og tiltak  
Forskning viser at et trygt og godt miljø er avgjørende for elevenes utvikling, trivsel og 
læringsutbytte. Det er satt høye målsettinger for læringsmiljøet i Ullensakerskolen. På en del 
områder har man kommet helt eller delvis i mål, mens man på andre områder er i nærheten av 
det nivået man ønsker å ligge på. Det er ulikheter mellom skolene, og noen skoler skårer bra på 
områder andre skoler har potensiale for å forbedre.  
 
Under vises resultatene fra de obligatoriske indeksene i elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn i 
Ullensakerskolen. Eksempler på tiltak på skolenivå nevnes under vurdering og tiltak knyttet til 
hver indeks.  
 

3.2 Støtte fra lærer 
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.  
 
Tabellen under viser at Ullensakerskolen ligger rett under nasjonalt nivå på 7. trinn, med 
sammenlagt resultat på 4,3 på skalaen fra 1-5. På 10. trinn ligger Ullensakerskolen på 3,8 
sammenlagt, noe som er rett under Akershus (3,9) og noe under nasjonalt nivå (4,0).  
 

Ullensaker Akershus Nasjonalt

Støtte fra lærer 4,3 4,2 4,2

Vurdering for læring 3,7 3,6 3,6

Læringskultur 4,0 4,0 4,0

Mestring 4,0 4,0 4,0

Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,6 3,6

Mobbing på skolen 4,6 4,7 4,7

Ullensaker Akershus Nasjonalt

Elevenes rapportering på mobbing 2 ganger 

eller mer de siste månedene 9 % 6 % 5 %

Ullensaker Akershus Nasjonalt

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre i alle, de fleste eller 

mange fag? 66 % 63 % 62 %

Det er god arbeidsro i timene – helt enig 

eller litt enig 62 % 63 % 62 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte. 59 % 54 % 58 %

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir 

tatt imot på en god måte når de kontakter 

skolen 91 % 90 % 92 %

Jeg er kjent med hvilke forventninger 

skolen har til meg når det gjelder 

samarbeid med skolen. Helt eller litt enig 83 % 79 % 79 %
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Vurdering og tiltak 
Handlingsplan for trygt og godt leke- og læringsmiljø i barnehage og skole skal inngå som et ledd 
Strategiplan for helhetlig læringsløp. Planen skal sette felles standarder for skolenes arbeid med 
sosial kompetanse, relasjoner, gruppeledelse, samarbeid med foresatte og ledelse/kultur. Målet 
er en mer enhetlig og forpliktende praksis, samt å sette ytterligere fokus på betydningen av et 
trygt og godt leke- og læringsmiljø. Handlingsplanen skal ferdigstilles høsten 2018, slik at 
implementering kan starte våren 2019. Kompetanseheving i blant annet relasjonskompetanse for 
alle lærere og assistenter og oppfølging i PU-tid på hver skole blir ledd i implementeringen. Under 
nevnes eksempler på relevante tiltak som skolene bruker per i dag:  
 

 Fokus på trygge voksne som bygger relasjoner med elevene og har felles holdninger 

 Systematisk bruk av observasjon, veiledning og skolevandring i arbeidet med 

relasjonskompetanse 

 Aktiv bruk av elevsamtaler  

 Kollegaveiledning og erfaringsdeling med skolemiljø, relasjonsarbeid, klasseledelse og 
vurdering for læring som tema 

 Samarbeid med SEL om hvordan voksne møter elever med ulike sårbarheter og 
utfordringer, for å forebygge og skape relasjoner 

 Læringsmiljø tema på ledermøter og trinnmøter 

 Systematisk bruk av miljøterapeut for å arbeide med skolemiljøet 

Delskår Ullensaker 

kommune

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Opplever du at lærerne dine bryr seg om 

deg?

4,2 4,2 4,3

Opplever du at lærerne dine har tro på at du 

kan gjøre det bra på skolen?

4,4 4,5 4,5

Opplever du at lærerne behandler deg med 

respekt?

4,3 4,3 4,3

Når jeg har problemer med å forstå 

arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp 

av lærerne

4,3 4,4 4,4

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg 

skal lære

4,4 4,5 4,5

Støtte fra lærerne sammenlagt 7. t 4,3 4,4 4,4

 Støtte fra lærer, 7. trinn,  2017-2018

Delskår Ullensaker 

kommune

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Opplever du at lærerne dine bryr seg om 

deg?

3,7 3,8 3,9

Opplever du at lærerne dine har tro på at du 

kan gjøre det bra på skolen?

3,9 4,0 4,0

Opplever du at lærerne behandler deg med 

respekt?

3,9 4,0 4,0

Når jeg har problemer med å forstå 

arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp 

av lærerne

3,8 3,9 4,0

Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg 

skal lære

3,9 4,0 4,0

Støtte fra lærerne sammenlagt 10. t 3,8 3,9 4,0

Støtte fra lærer, 10. trinn,  2017-2018
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Veiledet lesing (foto: Krem reklame) 

 

3.3 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.  

Ullensakerskolen samlet ligger på samme nivå som landssnittet og Akershus på 7. trinn, med 3,9. 
På 10. trinn ligger Ullensakerskolen samlet like under landsnittet og Akershus.  
 

 

Delskår Ullensaker 

kommune

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Forklarer lærerne hva som er målene i de 

ulike fagene slik at du forstår dem?

4,3 4,3 4,3

Forklarer lærerne godt nok hva det legges 

vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?

4,2 4,2 4,2

Forteller lærene deg hva som er bra med 

arbeidet du gjør?

4,0 4,1 4,1

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre i fagene?

4,0 3,9 3,9

Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne 

som du kan bruke til å bli bedre i fagene?

3,5 3,7 3,7

Får du være med og foreslå hva det skal 

legges vekt på når arbeidet ditt skal 

vurderes?

3,8 3,5 3,5

Får du være med og vurdere skolearbeidet 

ditt?

3,6 3,5 3,4

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom 

hvordan jeg utvikler meg i faget

3,9 3,9 3,9

Vurdering for læring sammenlagt 7.t 3,9 3,9 3,9

Vurdering for læring, 7. trinn, 2017-2018
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Vurdering og tiltak 
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.  

Syv skoler i Ullensaker kommune deltok i 2015-2017 i satsningen Vurdering for læring. 
Satsningen bidro til bevisstgjøring i forhold til prinsipper og metodikk i vurdering for læring, og 
forståelse for betydningen av prinsippene. Samtlige lærere på deltakerskolene har prøvd ut 
undervisningsopplegg og metodikk i tråd med satsningen. Det har vært organisert nettverk for 
erfaringsdeling og kompetanseheving, og på skolenivå har utviklingsarbeidet bestått av blant 
annet kollegaveiledning og skolevandring.  

Deltakerskolene har innarbeidet elementene i sin daglige praksis, men er på ulike nivåer i sitt 
utviklingsarbeid knyttet til vurdering. Både deltakerskolene og de øvrige skolene arbeider 
systematisk og målrettet med å utvikle vurderingspraksisen ut fra prinsippene i vurdering for 
læring. Alle skolene har god elevvurdering som mål i sine virksomhetsplaner og gjennomfører 
lokale tiltak for å nå dette målet. Eksempelvis benyttes PU-tid på den enkelte skole til 
utviklingsarbeid med fokus på læringsmål, kjennetegn på måloppnåelse og erfaringsdeling, slik at 
elever og lærere hjelpes til å kunne vurdere faglig arbeid. Observasjon og kollegaveiledning 
brukes som metoder for å arbeide med vurdering. Læringspartnere og kameratvurdering er 
eksempler på metoder som brukes for å involvere elevene i vurderingsarbeidet.  

Læringsbrettene som er rullert ut til skolene skoleåret 2017/18 gir nye muligheter for god 
vurderingspraksis og bruk av egenvurdering. Via egne apper på læringsbrettene kan lærerne gi 
tilpassede tilbake- og fremovermeldinger til elevene.  
 
3.4 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 et av spørsmålene i indeksen.  
 
Ullensakerskolen ligger rett under Akershus og landet for øvrig på 7. trinn. På 10. trinn ligger 
Ullensaker på lands- og fylkessnittet.  

Delskår Ullensaker 

kommune

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Forklarer lærerne hva som er målene i de 

ulike fagene slik at du forstår dem?

3,7 3,7 3,8

Forklarer lærerne godt nok hva det legges 

vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?

3,7 3,7 3,8

Forteller lærene deg hva som er bra med 

arbeidet du gjør?

3,6 3,7 3,7

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre i fagene?

3,5 3,5 3,5

Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne 

som du kan bruke til å bli bedre i fagene?

3,1 3,2 3,2

Får du være med og foreslå hva det skal 

legges vekt på når arbeidet ditt skal 

vurderes?

2,6 2,7 2,7

Får du være med og vurdere skolearbeidet 

ditt?

2,5 2,6 2,6

Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom 

hvordan jeg utvikler meg i faget

3,0 3,1 3,1

Vurdering for læring sammenlagt 10. t 3,2 3,3 3,3

Vurdering for læring,  10. trinn, 2017-2018
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Vurdering og tiltak 
Ullensakerskolene arbeider målrettet med klasseledelse. To av kommunens ungdomsskoler 
deltok i den nasjonale satsningen Ungdomstrinn i utvikling, hvor skolebasert kompetanseutvikling 
i klasseledelse var et av fokusområdene. Flere av skolene har utarbeidet egne standarder for 
klasseledelse. Det arbeides med bevisstgjøring i klassene om hva god arbeidsro og trivselsregler 
innebærer. Skolene bruker metoder som erfaringsdeling i personalet og skolevandring med 
observasjon og veiledning for å heve kompetansen i klasseledelse.   
 

 
Arbeid med tekst på Allergot ungdomsskole (foto: Krem reklame) 

 

Delskår Ullensaker 

kommune

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Det er god arbeidsro i timene. 3,4 3,5 3,5

I klassen min synes vi det er viktig å jobbe 

godt med skolearbeidet.

4,0 4,0 4,0

Mine lærere synes det er greit at vi elever 

gjør feil fordi vi kan lære av det.

4,6 4,6 4,6

Læringskultur sammenlagt 7. trinn 4,0 4,1 4,1

Læringskultur,  7. trinn, 2017-2018

Delskår Ullensaker 

kommune

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Det er god arbeidsro i timene. 3,6 3,5 3,6

I klassen min synes vi det er viktig å jobbe 

godt med skolearbeidet.

3,6 3,6 3,6

Mine lærere synes det er greit at vi elever 

gjør feil fordi vi kan lære av det.

4,2 4,1 4,2

Læringskultur sammenlagt 10. trinn 3,8 3,8 3,8

 Læringskultur, 10.trinn, 2017-2018
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3.5 Mestring 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid 
på skolen.  
 
Totalt sett (5.-10. trinn) ligger Ullensakerskolen på samme nivå som landssnittet og rett under 
Akershus. På 7. trinn og 10. trinn skårer Ullensaker likt som Akershus og landet for øvrig.  

 
 

 
 
Vurdering og tiltak 
Skolene skal gi alle elever likeverdige muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres 
forutsetninger. Tilpasset opplæring og realistiske forventinger 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.  
 
3.6 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 

Delskår Ullensaker 

kommune

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen 

som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte 

klarer du oppgavene alene?

4,1 4,0 4,0

Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer 

nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det 

som lærerne gjennomgår og forklarer?

4,0 4,0 4,0

Får du lekser som du greier å gjøre på egen 

hånd?

4,3 4,3 4,3

Mestring sammenlagt 7. trinn 4,1 4,1 4,1

Mestring, 7. trinn, 2017-2018

Delskår Ullensaker 

kommune

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen 

som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte 

klarer du oppgavene alene?

3,9 4,0 3,9

Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer 

nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det 

som lærerne gjennomgår og forklarer?

3,8 3,8 3,8

Får du lekser som du greier å gjøre på egen 

hånd?

4,0 4,1 4,1

Mestring sammenlagt 10. trinn 3,9 3,9 3,9

 Mestring, 10. trinn, 2017-2018
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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 angå dem.  
 
Ullensakerskolen samlet ligger rett over Akershus og nasjonalt snitt og på 7. trinn. På 10. trinn 
ligger Ullensakerskolen likt med Akershus og landet for øvrig.  

 
 

 
 
Vurdering og tiltak 
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. Barn og unges kommunestyre (BUK) er et kommunalt 
rådsorgan som er sammensatt av to representanter 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. I forbindelse med utarbeidelse av strategiplan for 
helhetlig læringsløp har Ullensakerskolen invitert elever til arbeidsverksted og dialogkonferanse 
høsten 2018. Elevene involveres og får komme med innspill til innholdet i strategiplanen.   
 
Elevene medvirker i fagene gjennom metoder som   
egenvurdering og medvirkning i forhold til valg av  
arbeidsmetoder. Alle skolene har elevråd hvor elever  
deltar aktivt. Skolenes miljøterapeuter er sentrale i å  
engasjere elevene i elevrådsarbeid og læringsmiljøarbeid.  
 
Barnekonvensjonen sier at barn skal høres i saks- 
behandlingen. Som følge av oppdatert lovverk for 9A  
er det økt fokus på Barnekonvensjonen og vurdering av  
barnets beste i saksbehandling. Ullensaker kommune har  
revidert saksbehandlingsmalene for å synliggjøre at barnets  
beste skal vurderes og vektes i enkeltvedtak.       

Delskår Ullensaker 

kommune 

skoleeier

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere 

skal arbeide med fagene?

3,5 3,4 3,4

Legger lærerne til rette for at dere elever kan 

delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som 

tillitsvalgt?

4,2 4,1 4,1

Hører skolen på elevenes forslag? 3,8 3,7 3,7

Elevdemokrati og medvirkning sammenlagt 

7. trinn
3,9 3,8 3,8

Elevdemokrati og medvirkning, 7. trinn, 2017-2018

Delskår Ullensaker 

kommune 

skoleeier

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Er dere elever med på å foreslå hvordan dere 

skal arbeide med fagene?

3,0 2,9 2,9

Legger lærerne til rette for at dere elever kan 

delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som 

tillitsvalgt?

3,6 3,7 3,7

Hører skolen på elevenes forslag? 3,1 3,1 3,1

Elevdemokrati og medvirkning samlet 10. 

trinn
3,3 3,3 3,3

Elevdemokrati og medvirkning, 10. trinn, 2017-2018
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3.7 Mobbing på skolen 
Indeksen viser spørsmålene som utgjør indeksen mobbing på skolen.  
 
Oversikten under viser at 7. trinn i Ullensakerskolen ligger noe lavere enn Akershus og landet på 
det første spørsmålet i indeksen. Ellers skårer Ullensakerskolen likt som fylket og landet for øvrig 
på 7. trinn. På 10. trinn ligger Ullensakerskolen lavere enn Akershus og landet i de tre første 
spørsmålene som utgjør indeksen.  

Svaralternativer: Ikke i det hele tatt – en sjelden gang - 2 eller 3 ganger i måneden - Omtrent 1 
gang i uken - Flere ganger i uken. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.  

 
 

 
 
Vurdering og tiltak 
Andel elever som oppgir å ha opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) ligger 
noe høyere i Ullensakerskolen (9 %) enn i Akershus (6 %) og nasjonalt (5 %). Styringskortet for 
Ullensakerskolen har som mål at 0 % av elevene skal rapportere om mobbing.  
 
Spørsmålet om mobbing ble endret i elevundersøkelsen 2016 og kan derfor ikke direkte 
sammenlignes med tidligere år. Både definisjonen av mobbing og spørsmålet om mobbing ble 
endret. I tillegg er det er lagt inn flere eksempler på hva mobbing kan være. 
Utdanningsdirektoratet har varslet om at andel som melder om mobbing er forventet å øke 
sammenlignet med tidligere år (Udir.no). Den store oppmerksomheten om mobbing i forbindelse 

Delskår Ullensaker 

kommune 

skoleeier

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Er du blitt mobbet på skolen av andre elever 

de siste månedene?

4,6 4,7 4,7

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) 

de siste månedene?

4,9 4,9 4,9

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de 

siste månedene?

4,9 4,9 4,9

Har du selv vært med på å mobbe en eller 

flere elever på skolen de siste månedene?

4,9 4,9 4,9

Har du mobbet andre digitalt (mobil, iPad, 

PC) de siste månedene?

5,0 5,0 5,0

Mobbing på skolen, 7. trinn, 2017-2018

Delskår Ullensaker 

kommune 

skoleeier

Akershus 

fylke

Nasjonalt

Er du blitt mobbet på skolen av andre elever 

de siste månedene?

4,5 4,7 4,7

Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) 

de siste månedene?

4,7 4,8 4,8

Er du blitt mobbet av voksne på skolen de 

siste månedene?

4,7 4,8 4,8

Har du selv vært med på å mobbe en eller 

flere elever på skolen de siste månedene?

4,9 4,9 4,9

Har du mobbet andre digitalt (mobil, iPad, 

PC) de siste månedene?

4,9 4,9 4,9

Mobbing på skolen, 10. trinn, 2017-2018
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med nytt regelverk kan ha bidratt til at flere elever sier ifra og har blitt mer bevisste på hva 
mobbing er.  
 
Skolelederne analyserer resultatene fra elev- og foreldreundersøkelsen og iverksetter tiltak rettet 
mot de spesifikke utfordringene på skolen. Skoleeier følger opp skolenes resultater og har tett 
lederoppfølging gjennom ledermøter, lærende ledernettverk og lederdialoger. Blant annet deltok 
alle skoleledere høsten 2017 på regelverkssamling knyttet til nytt lovverk for 9A. 
Områdesjefstillingene gir rom for tettere lederoppfølging og støtte til skolelederne i enkeltsaker. 
Områdesjefene får statistikk over antall 9A-saker og oversikt over skolenes tiltaksplaner for å 
oppfylle aktivitetsplikten.   
 
Ullensakerskolen har felles prosedyre som skal sikre at skolene følger aktivitetsplikten og at man 
undersøker alle saker straks ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt og 
godt på skolen. Kommunen har innført en varsleknapp hvor man kan melde fra ved mistanke eller 
kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Varsleknappen er tilgjengelig for alle 
innbyggere på kommunens innbyggerportal.  
 
Skolene arbeider systematisk gjennom hele skoleåret for å forebygge mobbing og skape et trygt 
og godt læringsmiljø for alle elever. Alle skoler har miljøterapeut i minimum 100 % stilling som 
arbeider med hele skolemiljøet for å sikre trivsel, trygghet og oppfølging av enkeltelever som 
strever. Skolene har lokale planer for arbeidet med læringsmiljø og forebygging av mobbing og 
andre krenkelser. Aktuelle tiltak som Ullensakerskolene bruker er eksempelvis: 
 

 Kartlegging av klassemiljø i klasser ved bruk av sosiogram og andre kartleggingsverktøy, 
samt gjennomføring av elevundersøkelsen to ganger per skoleår 

 Bruk av skolemiljølogg  

 Aktiv bruk av elevsamtaler 

 Fokus på inspeksjon med synlige voksne som observerer aktivt og gode rutiner for dette 

 Systematisk opplæring og arbeid med rutinene for å avdekke og følge opp krenkelser 

 Informasjon om Opplæringsloven 9A og aktivitetsplikten til foresatte 

 Fadderordning 

 Holdningsskapende arbeid 

 Mange skoler har trivselsledere som organiserer trivselsleker i friminutt 

 Felles arrangementer og fellesaktiviteter som bidrar til å skape fellesskap og inkludering, 

for eksempel vennskapsuke, aktivitetsdager, fellessamlinger etc.  

 Forebygging av digital mobbing via undervisningsopplegg og temadager om digital 
dømmekraft og nettvett 

 Miljøgrupper, vennegrupper og jente- og guttegrupper 

 Jevnlige klassemøter i alle klasser der klassemiljø og relasjoner er tema 

 Systematisk bruk av miljøterapeut for å arbeide med skolemiljøet 

 Bruk av ulike programmer, eksempelvis Mitt valg 

 Temakveld og andre arrangementer for foresatte med fokus på ulike temaer som 
omhandler skolemiljø 

 
Kommunen har fokus på kompetanseheving for lærere, eksempelvis ble alle lærere i 
Ullensakerskolen kurset i hvordan man arbeider profesjonelt for å skape et trygt og godt 
skolemiljø i januar 2018. Senter for elevmestring og læringsmiljø (SEL) har særskilt kompetanse i 
forebyggende arbeid og mobbing og arbeider utadrettet på skolene med veiledning og 
oppfølging.  
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4 Læringsutbytte 

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende kompetanse. Dette er 
kompetanse som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.  

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. Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i 
Ullensaker skårer over landsgjennomsnittet og på eller over Akershusgjennomsnittet på 
nasjonale prøver.  

4.1 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 
nivå 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 nivå. Spennet i vanskegrad 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.  
 
Nasjonale prøver er ikke prøver i fag, men i grunnleggende kompetanse 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.

5
 Prøvene på 8. og 9. 

trinn er de samme prøvene. Det er derfor forventet et bedre resultat for 9. trinn sammenlignet 
med 8. trinn.  
 
Nasjonale prøver har siden 2014 blitt publisert som skalapoeng. Alle prøvene ble 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 2017 for Ullensakerskolen 
sammenlignet med Akershus og 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. Celler merket med grønt viser hvor gjennomsnittlig 
skalapoeng i Ullensakerskolen ligger på eller over nasjonalt nivå etter gjennomføringen av 
nasjonale prøver i 2017.  
 

 
 
Nasjonale prøver 5. trinn 
Ullensakerskolen har skalapoeng på nasjonalt nivå i engelsk og lesing, og ligger over både fylket 
og landet for øvrig i regning. Resultatene fra 2017 viser at Ullensakerskolen har etablert seg på et 

                                                   
5 Informasjon om nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/eksamen-og-

prover/prover/#110854 

  

Lesing Regning Engelsk Lesing Regning Engelsk Lesing Regning

Ullensaker 50 51 50 48 48 49 51 50

Akershus 51 50 51 51 51 51 55 55

Nasjonalt 50 50 50 50 50 50 54 54

5. trinn 8. trinn 9. trinn

Nasjonale prøver 2017 - skalapoeng

http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/#110854
http://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/#110854
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nivå likt eller over landsgjennomsnittet på 5. trinn i engelsk, lesing og regning. I forhold til 
gjennomsnittet i Akershus ligger vi rett under i engelsk og lesing, mens vi i regning ligger over 
snittet. Dette er et godt resultat og viser at en langsiktig og målrettet satsning på å utvikle 
elevenes grunnleggende ferdigheter har gitt effekt. Det er imidlertid grunn til å merke seg at det 
er stor variasjon i resultatene mellom de ulike skolene, noe som viser at det er et potensiale i å 
løfte de svakeste skolene til et høyere nivå. Resultatene for den enkelte skole vises i kapittel 5.  
 
Nasjonale prøver 8. trinn 
Ullensakerskolen har skalapoeng under nasjonalt nivå i engelsk, lesing og regning i 2017. 
Resultatene på 8. trinn viser at vi presterer noe under nasjonalt nivå og Akershusnivå i engelsk, 
lesing og regning. Variasjonen i resultatene mellom de ulike skolene er langt mindre for 8. trinn 
enn for 5. trinn. Resultatene for den enkelte skole vises i kapittel 5.  
 
Nasjonale prøver 9. trinn 
Ullensakerskolen har skalapoeng under nasjonalt nivå i lesing og regning på 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. Ullensakerskolen har en progresjon 
på 3 skalapoeng i regning og lesing, noe som er rett under nasjonalt nivå (4 skalapoeng) og 
Akershus (4 skalapoeng). Resultatene for den enkelte skole vises i kapittel 5.  
 
Oppsummert ser vi at det er stor variasjon mellom skolene når det gjelder resultater, og det er 
behov for å løfte resultatene på de svakeste skolene. Ullensakerskolen presterer lavere enn 
landsgjennomsnittet på 8. trinn og det kan synes som om progresjonen fra 5.-7. trinn ikke er så 
god som forventet. Å sette inn tiltak på mellomtrinnet vil være viktig for å heve resultatene på 8. 
trinn.  
 
Tiltak for å gjøre noe med dette utfordringsbildet er målrettet arbeid med grunnleggende 
ferdigheter i henhold til Strategiplan for læringsutbytte med tilhørende handlingsplaner. 
Handlingsplan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring og handlingsplan for matematisk 
kompetanse er sentrale i arbeidet med lese- skrive- og regneopplæringen 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.  
 
Leseveilederressursen brukes på en strategisk måte slik at skolene med størst utfordringer får 
ekstra støtte og oppfølging. Skoleåret 2017/18 har det blitt rullet ut læringsbrett til alle elever og 
lærere i Ullensakerskolen. Læringsbrettene er et verktøy som skal styrke grunnleggende 
ferdigheter og pedagogikken i alle fag, og det er gjennomført omfattende opplæring av alle lærere 
og ledere. For å sikre gode, enhetlige rutiner for gjennomføring av nasjonale prøver er felles 
prosedyre for gjennomføring av nasjonale prøver revidert våren 2018.  
 
Det legges opp til tett lederoppfølging gjennom ledermøter, lærende ledernettverk og 
lederdialoger med områdesjefene. På ledermøtene arbeides det med å øke skoleledernes 
analysekompetanse, for at lederne skal settes bedre i stand til å lede tilsvarende prosesser i eget 
personale. En nøkkelfaktor er at lederne legger 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. Gjennom lederoppfølgingen arbeides det også med at hver skole må være tydelige 
på hvilke tiltak de skal iverksette for å øke elevenes læringsutbytte.  
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4.2 Standpunktkarakterer 
Standpunktkarakterer utgjør sammen med eksamensresultater sluttvurderingen og 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 og diagrammet under viser standpunktkarakterene i norsk hovedmål, sidemål, 
matematikk og engelsk for Ullensakerskolen, Akershus og landet for øvrig. Ullensakerskolen 
ligger i 2018 noe under Akershus og landet i standpunktkarakterer i alle fag.  

Standpunktkarakterer 

 

 
Eksamensforberedelser på Gystadmarka ungdomsskole (foto: Punkt reklame) 
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4.3 Eksamensresultater 
Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i Ullensaker har 
eksamensresultater over landsgjennomsnittet og på eller over Akershusgjennomsnittet. 

Styringskortet 2018 fastsetter følgende mål for eksamensresultater for 10. trinn:  
Norsk; 3,5. Norsk sidemål; 3,3. Matematikk; 3,7. Engelsk; 3,7.  

Tabellen under viser resultatene på skriftlig eksamen for Ullensakerskolen, Akershus og landet 
for øvrig. Ullensakerskolen ligger under landet og Akershus i norsk hovedmål, sidemål, 
matematikk og engelsk og nådde ikke styringskortet 2018 eller målet jf. Strategiplan for 
læringsutbytte i 2018.  

Eksamensresultater skriftlig eksamen 2018 

 

Diagrammet under viser gjennomsnittskarakterer på skriftlig eksamen i norsk hovedmål, sidemål, 
matematikk og engelsk i Ullensakerskolen de siste fem år. Resultatene for hver enkelt skole vises 
i kapittel 5. 
 
Gjennomsnittskarakterer skriftlig eksamen 2014-2018 

 
 
Trendlinjen fra 2014 er positiv for Ullensakerskolen når det gjelder gjennomsnittstkarakter til 
skriftlig eksamen, til tross for at pilen peker noe nedover for 2018. Gjennomsnittet av de fire 
skriftlige eksamenene ligger i 2017-18 på 3,3. Dette er rett under nasjonalt snitt, som er 3,4. 
 
Eksamensresultatene er gjenstand for analyse og drøfting på skolene. Systematisk 
resultatoppfølging og bruk av tilbakemeldinger fra sensorvurderinger gjør at lærerne får et tett 
forhold til resultatene og følger opp disse.    
 
 
 
 

Ullensaker Akershus Norge

Norsk hovedmål 3,3 3,5 3,5

Norsk sidemål 3,1 3,4 3,4

Matematikk 3,5 3,8 3,6

Engelsk 3,4 3,8 3,7
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5 Grunnskolene i Ullensaker kommune   

 

5.1 Algarheim skole 
Algarheim skole hadde 353 elever og 25,8 årsverk for  
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er på 98,7 %.  
 
Algarheim skole er stolte av alle fellesarrangementene som organiseres gjennom skoleåret. 
Fellesarrangementene bygger opp under skolens verdier og holdninger, og synliggjør at 
Algarheim er en VI-skole ved å dele opplevelser, ansvar og å gjøre hverandre gode. Hvert 
skoleår starter med en vennskapsuke der samhandling, relasjoner og vennskap står i sentrum.  
 
Algarheim organiserer jevnlige sangstunder for hele skolen, der lærerbandet spiller instrumenter 
og hele skolen synger. Hvert trinn har ansvaret for en fellessamling per skoleår der trinnet viser 
frem noe de har arbeidet med; sang, dikt, skuespill m.m. I tillegg arrangerer skolen tre 
vinteraktivitetsdager med innhold som curling, skiskyting, birkebeinerrenn, skihopp, isdans, 
hurtigløp på skøyter osv. På våren arrangeres sommeraktivitetsdag for 1.- 4. trinn og triatlon for 
5.- 7. trinn, samt en hel dag avsatt til regning som grunnleggende ferdighet.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 
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Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
…prikket fra Udir 
 

Algarheim skårer jevnt over godt på elev- og foreldreundersøkelsen. Skolen har nådd 
styringskortet i tre av målene.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Videreføring av trivselslederprogrammet 

 Synlige voksne med refleksvester ute i friminuttene som observerer aktivt 

 Ha inspeksjon oppe som fast tema i møte med de ansatte 

 Felles sosiale mål 

 Systematisk arbeid med rutinene for å avdekke og følge opp krenkelser 

 Kartlegging av læringsmiljø i alle klasser 

 Felles arrangementer, blant annet vennskapsuka i starten av skoleåret 

Tiltak som settes i verk: 

 Bruk av egne lukkede rom i Showbie for å følge opp elever som ikke opplever 

læringsmiljøet som trygt og godt 

 Egne fokusdager på digital dømmekraft og nettvett 

 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 

 
 
 

Algarheim skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 69 % 88 % 87 % 81 % 88 %
Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 5 % 2 % … … …

Det er god arbeidsro i timene? 70 % 86 % 79 % 85 % 90 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 69 % 77 % 81 % 75 % 81 %

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 86 % 95 % 96 % 92 % 96 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 90 % 94 % 94 % 88 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017

5. trinn Algarheim Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 56 50 51 50

Lesing 54 50 51 50

Regning 56 51 50 50



 

 
 

3
1 

 
 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
Algarheim skole har de siste årene hatt resultater over gjennomsnittet i Ullensaker, Akershus og 
landet. Skolen er svært godt fornøyd med andelen elever i øverste mestringsnivå i lesing, regning 
og engelsk i 2017.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som 

forventes av elevene 

 Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 

 Trinnvise møter etter gjennomføring av nasjonale prøver 

 Egen temadag i matematikk 

 Veiledet lesing og klasselesekurs 

 Videreutvikle god analysekompetanse ved å analysere kartleggingsprøvene vi 

gjennomfører, samt utarbeide tiltak i etterkant av kartleggingene og måle effekt av 

tiltakene 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn 

Tiltak som settes i verk: 

 Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver 

 Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn 

 Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen  

 Finne balansen mellom instrumentell forståelse av matematikkfaget og den relasjonelle 

forståelsen av matematikken. Arbeide videre med å synliggjøre de ulike elevenes 

strategier for å løse matematikkoppgaver.  
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5.2 Bakke skole 
Bakke skole hadde 487 elever og 31,3 årsverk for     
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er  
på 83,3 %.  
 
Bakke skole er stolte av å ha et høyt utdannet pedagogisk  
personale med stor interesse for utviklingsarbeid og fagarbeidere  
som bidrar stort i elevenes læringsprosesser. En aktiv ledergruppe  
som er tett på elevenes læring og som driver skolens utviklingsarbeid framover er en viktig faktor 
for gode resultater og godt læringsutbytte for elevene.  
 
Bakke skole arrangerer hvert år Bakkestafetten, der skoler fra Ullensaker og nærliggende 
kommuner inviteres til å delta. Bakkestafetten er et stort arrangement hvor elever, ansatte, 
besøkende og medhjelpere bidrar i gjennomføringen. Mer enn 100 lag var påmeldt i 2017. Hvert 
lag besto av åtte elever fra 5.-7. klasse, og øvrige elever og elever fra andre skoler var publikum. 
Mini-Bakkestafetten med elever på 1.-4. trinn gjennomføres i forkant av Bakkestafetten.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 

 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
…prikket fra Udir 

Bakke skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 69 % 80 % 80 % 80 % 67 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? … … … 3 % …

Det er god arbeidsro i timene? 54 % 49 % 63 % 64 % 60 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 39 % 52 % 62 % 62 % 67 %

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 71 % 82 % 89 % 94 % 92 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 83 % 92 % 93 % 90 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Elevundersøkelsen viser gode tilbakemeldinger på trivsel og mestring. Skolen arbeider målrettet 
for å øke andel elever som opplever god arbeidsro. Det er en meget lav prosentandel som oppgir 
at de blir mobbet, og skolen arbeider aktivt forebyggende med å skape et trygt og godt 
læringsmiljø. Tiltakene er tydeliggjort i Bakke skoles forebyggende plan mot krenkelser og 
mobbing. En høy andel foresatte oppgir at de er kjent med hvilke forventningene skolen har til 
dem når det gjelder samarbeid.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Fokus på aktiv læring og elevenes bidrag og involvering i egen læring, dette synliggjøres i 

arbeidsmåter og læringsstrategier 

 Kontinuerlig arbeid med vurdering og underveisvurdering, ut fra prinsippene i vurdering 

for læring 

 Ukentlige klassemøter i alle klasser der klassemiljø og læringslyst tematiseres 

 Videreføring av trivselslederprogrammet med trivselsledere og trivselsleker i friminutt 

 Videreføring av Standard for den solide timen, som omhandler felles rutiner fra 

skoledagens begynnelse til slutt 

 Miljøgrupper og vennegrupper 

 Tilsyn og observasjon i alle friminutt med 15-19 ansatte ute 

 Lærer og klasse definerer hva som er god arbeidsro før hver arbeidsøkt i forhold til 

anvendt arbeidsmåte 

 Punkter i forventningsplakaten er tema på alle foreldremøter 

 Forventningsavklaring i utviklingssamtaler og oppfølgingsmøter 

 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
 
 
 
 

5. trinn Bakke Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 53 50 51 50

Lesing 49 50 51 50

Regning 53 51 50 50
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Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
 
Bakke skole skårer høyere enn Ullensakerskolen samlet, Akershus og landet i nasjonal prøve i 
engelsk og regning. I lesing ligger Bakke rett under Ullensakerskolen og noe lavere enn forrige 
år.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Videre satsning på engelsk lesing gjennom metoder for muntlig bruk av språket 

 Resultatdialog med lærer for å tilrettelegge for den enkelte elevs progresjon i faget 

 Relasjonell tilnærming til lærestoffet for å videreutvikle elevenes regneforståelse og 
regneferdigheter 

 Klasselesekurs i alle klasser 

 Veiledet lesing i stasjonsarbeid 

 Fokus på lesing og lesestrategier i alle fag 
 
 

 
Læringsdialog (foto: Punkt reklame) 
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5.3 Borgen skole        
Borgen skole hadde 173 elever og 14,3 årsverk for  
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er  
på 76,3 %.  
 
Borgen skole er stolte av fellesaktivitetene som bidrar til å skape  
fellesskap og inkludering. Borgen arrangerer ulike aktivitetsdager som friidrettsdag, 
kanonballturnering, innebandycup, skidag, vinteraktivitetsdag og sykkeldag. Aktivitetene er 
aldersblandet og oppleves som samlende, og styrker toleranse, trygghet, respekt og omsorg. 
Besteforeldredagen/eldredagen er tradisjon ved skolen, og denne dagen samles barn og eldre i 
fellesskap og vennskap.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
…prikket fra udir 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 

 

Borgen skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 73 % 79 % 77 % 76 % 76 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 9 % 4 % … … …

Det er god arbeidsro i timene? 50 % 74 % 66 % 63 % 54 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 53 % 58 % 49 % 64 % 47 %

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 78 % 98 % * 97 % 94 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 86 % * 88 % 77 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Det er positivt at foresatte opplever å bli tatt imot på en god måte når de kontakter skolen. 
Samtidig opplever kun 47 % av de foresatte, at lærere og ledelse håndterer mobbing av elevene 
på en god måte. For mange elever opplever uro/lite arbeidsro i timene.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Felles sosiale mål 

 Aktivitetsdager og arrangementer videreføres  

 Synlige voksne i friminuttene som tar ansvar, observerer og følger opp 

 Innskolingsuker ved oppstart av skoleåret 

Tiltak som settes i verk: 

 Oppstart av trivselslederprogrammet 

 Kartlegging av læringsmiljø i alle klasser 

 Systematisk arbeid med rutiner for å avdekke og følge opp krenkelser 

 Fokus på faktorer som bidrar til økt relasjonskompetanse og styrket klasseledelse 

 Miljøarbeiders rolle, ansvar og oppgaver vurderes og fastsettes 

 

 
Lek og vennskap i friminutt (foto: Punkt reklame) 

 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
 
 
 

5. trinn Borgen Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 44 50 51 50

Lesing 47 50 51 50

Regning 49 51 50 50
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Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
* Prikket fra Udir 

 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
Borgen skole har i flere år hatt varierende resultater på nasjonale prøver. Nasjonal prøve i 
regning viser resultat i gjennomsnittsområdet. Skalapoeng for lesing og engelsk ligger under 
landssnittet og kommunalt snitt. 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som 

forventes av elevene 

 Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 

 Trinnvise møter før og etter gjennomføring av nasjonale prøver 

 Klasselesekurs  

Tiltak som settes i verk: 

 Systematisk kartlegging, med støtte og oppfølging til elever med lave skårer 

 Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver 

 Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn 

 Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen 

 Utvikle god analysekompetanse med utgangspunkt i resultater på kartleggingsprøver, 

kunne igangsette tiltak og måle effekt av tiltakene 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn 

 Innføring av veiledet lesing 

 Klasselesekurs gjennomføres på alle trinn 

 Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag er satsingsområde 
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5.4 Døli skole 
Døli skole hadde 214 elever og 16,7 årsverk for undervisningspersonale   
per 01.10.17. Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med  
godkjent utdanning er på 84,6 %.  
 
Døli skole er stolte av å ha fått på plass elevstyrte fellessamlinger.  
Hvert trinn har ansvar for månedens samling, og alle elever deltar.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 

 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Videreføring av trivselslederprogrammet 

 Synlige voksne med refleksvester ute i friminuttene som observerer aktivt 

 Ha inspeksjon oppe som fast tema i møte med de ansatte 

Døli skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 60 % 88 % 76 % 72 % 68 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? … 3 % … 7 % …

Det er god arbeidsro i timene? 40 % 63 % 72 % 58 % 59 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte … 27 % 54 % 51 % *

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 70 % 86 % 91 % 86 % 93 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 83 % 82 % 75 % 73 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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 Elevsamtaler 

 Felles sosiale mål 

 Systematisk opplæring og arbeid med rutinene for å avdekke og følge opp krenkelser 

 Kartlegging av læringsmiljø i alle klasser 

Tiltak som settes i verk: 

 Fokus på relasjonsarbeid gjennom systematisk bruk av observasjon, veiledning og 

skolevandring 

 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 

 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som 

forventes av elevene 

 Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 

 Trinnvise møter etter gjennomføring av nasjonale prøver 

 Egne fagdager på mellomtrinnet 

 Veiledet lesing 

 Systematisk kartlegging for å være tidlig på banen med støtte til dem som skårer lavt på 

kartleggingsprøver 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn, gjennom utvalgte lesestrategier som alle skal 

ta i bruk 

5. trinn Døli Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 49 50 51 50

Lesing 49 50 51 50

Regning 47 51 50 50
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 Klasselesekurs 

 Læringspartnere i alle klasser 

 Stasjonsundervisning 

Tiltak som settes i verk: 

 Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver 

 Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn 

 Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen  

 Veiledet lesing på alle trinn 

 
 

 
Digitale tavler brukes aktivt i Ullensakerskolen (foto: Krem reklame) 
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5.5 Gystadmarka skole 
Gystadmarka skole hadde 412 elever og 29,9 årsverk for    
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er  
på 97,4 %.  
 
Gystadmarka skole er stolte av at elever involveres i tiltak som  
er iverksatt for å forebygge uro og konflikter i friminutter.  
Elevundersøkelsen viste at mye av uroen i elevmiljøet foregikk inne i friminuttene. Skolen innførte 
derfor en ordning med elever på 6. og 7. trinn som gangvakter. Gangvaktene sørger for at ingen 
elever oppholder seg inne i friminuttene og rapporterer uro/konflikter til miljøterapeut, som er 
kontaktperson for gangvaktene og følger opp saker ved behov. Tiltaket har bidratt til mye bedre 
ro inne og mindre konflikter i gangene.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 

Gystadmarka skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 63 % 78 % 79 % 79 % 80 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 3 % 7 % 5 % … …

Det er god arbeidsro i timene? 49 % 58 % 61 % 49 % 66 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 63 % 52 % 67 % 65 % 53 %
Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 92 % 95 % 84 % 92 % 93 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 84 % * 83 % 83 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Gystadmarka skole ser positiv utvikling på flere områder i elev- og foreldreundersøkelsen og 
skolen har nådd styringskortet for et av målene. Elevene opplever en bedring i arbeidsro, noe 
som kan sees i sammenheng med at skolen har utviklet og satt i verk standarder for 
klasseledelse. Det har blitt mer konsistens i hva som forventes av elevene inne i klasserommet. 
 
Foreldreundersøkelsen viser at færre foreldre opplever at skolen håndterer mobbing av elevene 
på en god måte. Det kan være en sammenheng med at det er færre elever som opplever å bli 
mobbet eller krenket, og at man da ikke har behov for at det gjøres noe i forhold til dette. Det kan 
også være at skolen må utvikle seg til å bli enda bedre både på å forebygge, avdekke og følge 
opp krenkelser/mobbing. 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Standarder for klasseledelse implementeres og vedlikeholdes 

 Ukas trinn 

 «Mitt valg», samt bevisstgjøring av hva arbeidsro innebærer 

 Systematisk arbeid med å avdekke og følge opp elever som ikke har det trygt og godt på 

skolen 

 Alle foresatte får informasjon om elevers rett til trygt og godt læringsmiljø og hvordan 

skolen følger opp slike saker gjennom informasjonshefte som sendes ut ved skolestart, 

samt på alle foreldremøter  

 Læringsmiljø er tema på alle ledermøter og trinnmøter 

 Samarbeid med SEL om hvordan vi som voksne møter elever med ulike sårbarheter og 

utfordringer. Forebygging er målet.  

 Videreføring av trivselslederprogrammet 

 Synlige og aktive voksne med refleksvester ute i friminuttene 

 Tilsyn er jevnlig et tema i personalmøter på skole og i SFO 

 Elever på 6. og 7.trinn er gangvakter og har som mandat å se til at elever ikke oppholder 

seg inne i friminuttene, der det ikke er tilsyn av voksne. Gangvaktene rapporterer til 

miljøterapeuten, som følger opp disse. 

 
Tiltak som settes i verk: 

 Videreutvikling av ukas trinn 

 Kartlegging av læringsmiljø i alle klasser 
 
 
 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 

 
 
 
 

5. trinn Gystadmarka Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 47 50 51 50

Lesing 48 50 51 50

Regning 49 51 50 50
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Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
Høsten 2017 viste en nedgang i resultatene på skolens 5.trinn, og de samlede resultatene på 
trinnet lå godt under gjennomsnittet i Ullensaker. Nasjonale prøver høsten 2017 viste at en for 
stor andel elever presterte på nivå 1 og 2, og for få elever på nivå 3. Generelt sett må det jobbes 
mer med å sette elevene i stand til å reflektere og hente ut mening av tekst. 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

- Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, både prøvene for 5. trinn og 8. trinn, 

for å få et godt innblikk i hva som forventes av elevene 

- Systematisk kartlegging på alle trinn for å komme tidlig inn med støtte til de som skårer 

lavt på kartleggingsprøver 

- Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen 

- Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere, med fokus på hva resultatene forteller om 

hva som lykkes og hva oppmerksomheten må rettes mot. Som et resultat av drøftingen 

innrettes og justeres tiltak, de iverksettes og elevene re-kartlegges 

- Lesing av tekster, metoden hel-del-hel, benyttes systematisk på alle trinn 

- Klasselesekurs i to perioder hvert skoleår på 2.-7. trinn 

- Systematisk begrepsopplæring på alle trinn og innlæring av utvalgte lesestrategier som 

alle skal ta i bruk 

Tiltak som settes i verk: 
- Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver 

- Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn 

- Alle trinn skal bruke sammensatte og mer avanserte tekster i undervisning 
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5.6 Hovin skole   
Hovin skole hadde 263 elever og 22,3 årsverk for     
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er  
på 90 %.  
 
Hovin skole er stolte av kunnskapskonkurransen i praktisk  
realfag som skolen hvert år arrangerer for elever fra alle skolene  
i Ullensaker. I 2017 ble konkurransen arrangert for syvende gang og ble også dette året svært 
vellykket. Elevene ble utfordret til å lage en turbin med generator for å produsere strøm fra et 
vannfall. Konkurransen bidrar til å sette fokus på realfag, kunnskap og varierte arbeidsformer.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 
 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 

Hovin skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 74 % 73 % 85 % 63 % 60 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 7 % 9 % 4 % 16 % 21 %

Det er god arbeidsro i timene? 59 % 64 % 44 % 50 % 43 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 69 % 75 % 70 % 62 % *

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 89 % 94 % * 90 % 90 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 93 % 93 % 77 % 90 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Skolen hadde høsten 2017 en høy andel elever som på elevundersøkelsen svarte at de er blitt 
mobbet på skolen de siste månedene. Å skape et godt skolemiljø som motvirker mobbing er 
derfor skolens viktigste satsingsområde. Det er også for få elever som opplever god arbeidsro i 
timene. 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Videreføring av trivselslederprogrammet 

 Synlige voksne med refleksvester ute i friminuttene som observerer aktivt 

 Tilsyn tas jevnlig opp som tema i møte med de ansatte 

 Systematisk opplæring og arbeid med rutinene for å avdekke og følge opp krenkelser 

 Fokus på relasjonsarbeid gjennom systematisk bruk av observasjon, veiledning og 

skolevandring 

 Alle trinn lager en sosial plan i etterkant av elev- og foreldreundersøkelsen. Denne legges 

fram for foreldrene på foreldremøtene 

 Det arrangeres en temakveld for foreldre med fokus på ulike temaer som omhandler 

elevmiljø 

Tiltak som settes i verk: 

 Det er opprettet ansattgruppe med utvidet ansvar for skolemiljø og PALS 

 Gjennomføring av skolemiljølogg/kartlegging av skolemiljø på alle trinn tre ganger i året i 

tillegg til elevundersøkelsen. Resultatene følges opp med en egen PU-økt i etterkant av 

hver undersøkelse 

 Styrking av skolens tilsyn i friminuttene: 

o Alle lærere har et ekstra tilsyn sammenlignet med tidligere år 

o Det er utviklet en egen standard for tilsyn med beskrivelse av hvordan ansatte 

skal opptre 

o Det er laget nye og mer detaljerte tilsynsområder 

o Tilsynsrutinene følges tettere opp fra skolens ledelse 

 Skolens rutiner for alle klasser er gjennomgått og revidert av personalet 

Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 

 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 

5. trinn Hovin Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 49 50 51 50

Lesing 49 50 51 50

Regning 48 51 50 50
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Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
Skolen har hatt en liten nedgang i resultatene på nasjonale prøver sammenlignet med forrige 
skoleår. Resultatene er i nærheten av det nasjonale snittet og dette er innenfor 
usikkerhetsmarginen på prøven. 
 
Tiltak som videreføres: 

 Alle lærere gjennomfører nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som 

forventes av elevene 

 Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 

 Trinndialoger med fokus på resultater og gjennomføring av nasjonale prøver 

 Videreføring av Hovinmodellen med stasjonsundervisning og veiledet lesing 

 Systematisk kartlegging for å være tidlig på banen med støtte til de som skårer lavt på 

kartleggingsprøver 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn, gjennom utvalgte lesestrategier som alle skal 

ta i bruk 

 Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen 

 Resultatene fra prøvene analyseres i personalet. Lærerne jobber med oppgaver som 

elevene har fått lav skår på sammenlignet med andre. Det drøftes i personalet hvordan 

undervisningen kan endres for å gjøre det bedre på lignende oppgaver i framtiden. 

 Resultater og tiltak drøftes med skoleledere fra de andre skolene i Rakneområdet 

Tiltak som settes i verk: 

 Opprettelse av egen faggruppe med ansvar for implementering av revidert utgave av 

SLS-planen i alle klasser 

 Opprettelse av egen faggruppe med ansvar for implementering av handlingsplan for 

matematisk kompetanse i alle klasser 

 Det er utarbeidet en standard for gjennomføring av nasjonale prøver for å sikre høy 

kvalitet på forberedelser, gjennomføring og etterarbeid til prøvene 

 Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen 

 Foresatte får presentert noen eksempeloppgaver på foreldremøte for å bevisstgjøre dem 

på hva som forventes 
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5.7 Jessheim skole og ressurssenter 
Jessheim skole og ressurssenter hadde 476 elever og   48,5 årsverk for 
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med 
godkjent utdanning er på 97,4 %.  
 
Jessheim skole og ressurssenter er stolte av at skolen har hatt  
en god prosess og progresjon ved implementering av læringsbrett i undervisningen. 
Pilotprosjektet skolen gjennomførte på 1. trinn året før gjorde skolen godt forberedt. Skolens IT-
veileder har styrt implementeringsprosessen sammen med ledelsen og har sørget for gode 
rammer og rutiner. Det har vært viktig å bruke så vidt mye ressurser for å få en vellykket prosess. 
Et godt system for kompetanseheving og erfaringsdeling mellom pedagogene har bidratt til 
kompetanseheving, mestring og motivasjon. Skolen opplever at læringsbrettene nå brukes aktivt 
og pedagogisk i alle klasserom på daglig basis.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 

Jessheim skole og ressurssenter Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 70 % 64 % 60 % 64 % 61 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 6 % 12 % … … …

Det er god arbeidsro i timene? 48 % 57 % 64 % 41 % 53 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 64 % 49 % 55 % 58 % *

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 82 % 91 % 92 % 91 % 92 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 83 % * 81 % 83 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Elevene ved Jessheim skole og ressurssenter gir uttrykk for stor grad av trivsel, tillit til lærerne og 
samtidig opplever mestring. Skolen har lite mobbing og gode systemer for å fange opp og ta tak i 
utfordringer før de vokser seg store. I dette arbeidet benyttes ulike forebyggende tiltak. Jessheim 
skole og ressurssenter ønsker å øke graden av elevmedvirkning. Dette gjenspeiler seg i at 
elevene mener skolen har mer å gå på når det gjelder vurdering for læring.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Bruk av klassetrivsel.no for å kartlegge klasse- og læringsmiljøet og gå inn 

fortløpende med aktuelle tiltak 

 Alle elever har en stemme inn til kontaktlærer gjennom ukentlig logg  

 Rutiner for tilsyn/inspeksjon, som beskriver forventninger til alle voksne ute i 

friminuttene 

 Trivselslederprogrammet  

 Trivselsuker 

Tiltak som settes i verk: 

 Ukentlig veiledning av SEL i teamtid på høsten for alle lærere på 4. og 6. trinn 

 Samarbeidsprosjekt med SEL som skal inn i PU-tid/personalmøter SFO og drive 

opplæring av alle pedagoger og fagarbeidere i relasjonsbygging og hvordan forebygge og 

håndtere utfordrende adferd 

 Opplæring i «Dette er mitt valg» med «Lions Quest» for alle ansatte og deretter 

implementering i klasser og SFO 

 Felles satsing i ungdomsskoleområde på læringsmiljø 

 Alle klasser skal ha en fast time i uka som er elevenes tid/til læringsmiljø 

 Læringsledelse er hovedsatsingsområde det neste året, og i strategiplanen skal det 

beskrives tiltak som skal øke elevmedvirkningen på skolen 

 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 
 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
 
 
 

5. trinn Jessheim Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 50 50 51 50

Lesing 52 50 51 50

Regning 52 51 50 50
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Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
 
Skolen har gode resultater på nasjonale prøver, og skårer på og over nasjonalt nivå. Målet er at 
fordelingen på mestringsnivå for regning og engelsk skal nærme seg nivåfordelingen i lesing, 
med flere elever på nivå 3 og færre på nivå 1.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Alle lærere gjennomfører nasjonale prøver i PU-tid, for bedre forståelse av hva som 

forventes av elevene 

 Drøfting og refleksjon på team etter gjennomføring av nasjonale prøver 

 Fagdag i matematikk 

 Veiledet lesing i grupper og i hele klasser 

 Iverksette tiltak umiddelbart til de som skårer lavt på kartleggingsprøver 

 Retesting 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn, gjennom utvalgte lesestrategier som alle skal 

ta i bruk 

Tiltak som settes i verk: 

 Samarbeid med regnespesialistene i kommunen. 4. trinn har ikke hatt en ønsket 

progresjon i regning, og målet er å gi disse elevene et løft, samt at lærerne får økt sin 

kompetanse gjennom samarbeidet 

 Mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver 

 Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli fortrolige med prøveformen  

 Implementering av plan for matematisk kompetanse 

 Mer skriftlighet i engelsk allerede fra 2. trinn, dette skal settes i system 

 Fagdag i engelsk 
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5.8 Mogreina skole 
Mogreina skole hadde 192 elever og 15 årsverk for    
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er  
på 87 %.  
 
Mogreina skole er stolte av at skolen har fått til en god  
implementering av læringsbrett i undervisningen. Godt  
samarbeid og god delingskultur gjorde at elevene raskt fikk gode læringsøkter med 
læringsbrettene. Skolen opplevde et godt samarbeid med FAU og foresatte. Andelen elever som 
var mer aktive i egen læringsprosess etter innføringen av læringsbrett var merkbar ved slutten av 
skoleåret.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 

 

Mogreina skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 86 % 77 % 68 % 82 % 82 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? … … … … …

Det er god arbeidsro i timene? 92 % 50 % 76 % … 60 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 82 % 81 % 61 % 59 % 63 %
Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 90 % 95 % * 95 % 95 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 93 % * 89 % 87 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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I foreldreundersøkelsens spørsmål om hvordan skolen og ledelsen håndterer mobbing svarte 63 
% av Mogreinas foresatte at de var fornøyde. Skolen og FAU ble enige om å gjøre undersøkelser 
og finne tiltak for å øke andelen. Funnene viste at det i all hovedsak dreide seg om informasjon 
og kunnskap om hvordan skolen håndterte de ulike sakene. FAU og skolen jobber videre 
sammen om tiltak. Elevundersøkelsen viser videre at en høy andel elever oppgir at de blir faglig 
utfordret, at de mestrer, får støtte fra lærerne og at vurdering for læring praktiseres. Mogreina 
skårer for lavt på arbeidsro, og dette er noe skolen har satt inn tiltak for å bedre.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Orientering om Opplæringsloven kap.9 A og aktivitetsplikten på alle foreldremøter om 

høsten 

 Ansatte i skolen, elevene og FAU har sammen skrevet en trivselsplan, som skal følges 

opp av alle parter. Planen revideres etter hvert skoleår 

 FAU og skolen viderefører felles oppfølging av resultater og tiltak når det gjelder 

foreldreundersøkelsen 

 Rutine for god læringspartner følges 

 Elevsamtaler der arbeidsro tematiseres 

Tiltak som settes i verk: 

 Spørsmål om hvordan foresatte opplever at skolen håndterer mobbing ble diskutert på 

alle foreldremøter i mars, for å kartlegge forventninger fra foresatte til skolen 

 Resultater fra foreldremøtene ble tatt med inn i arbeidet med ferdigstillelse av trivselsplan 

 Utarbeide årshjul for FAU og skolen i forhold til forberedelse, gjennomføring og 

oppfølging av elev- og foreldreundersøkelsen 

 Holdningsarbeid knyttet til fagsamtaler mellom elever og kunnskap om dybdelæring 

 Felles rutiner for oppfølging av uro i læringsøkter, der samarbeid med foresatte er et viktig 

punkt 

 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
 
 
 

5. trinn Mogreina Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 45 50 51 50

Lesing 47 50 51 50

Regning 47 51 50 50
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Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
Mogreina skole har fremgang på 2 skalapoeng i nasjonal prøve i lesing og regning, mens det i 
engelsk er en liten nedgang. Skolen hadde en målsetting om å øke andelen elever på nivå 3, og 
hadde mer enn en dobling av antall elever som presterte på dette nivået i lesing og regning. I 
engelsk var det en økning i andelen elever på nivå 2.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 

 Trinnvise møter etter gjennomføring av kartlegginger og nasjonale prøver 

 Klasselesekurs i flere perioder i løpet av skoleåret 

 Systematisk kartlegging for å være tidlig på banen med støtte til de som skårer lavt på 

kartleggingsprøver, med bruk av Mogreinas samleskjema for alle kartlegginger. Dette gir 

en helhetlig oversikt for lærere over enkeltelever og elevgruppa i forhold til status og 

progresjon 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn, gjennom utvalgte lesestrategier som alle skal 

ta i bruk 

 Bruk av læringspartner som metode på alle trinn, der samhandling mellom elevene 

skaper mer aktivitet og læring gjennom fokus på forståelse og læringsprosess 

Tiltak som settes i verk: 

 Tettere samarbeid mellom 5. og 4. trinn i henhold til skolens rutine for nasjonale prøver, 

for å kvalitetssikre tiltak og oppfølging av resultatanalyser 

 Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn 

 Bruk av Lesson Study som metode for å kvalitetssikre «den gode læringsøkta» i regning 

 
 

 
Mat og helse (foto: Krem reklame) 
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5.9 Nordkisa skole 
Nordkisa skole hadde 159 elever og 11,5 årsverk for     
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er på  
58,2 %.  
 
Nordkisa skole er stolte av å ha klart å skape god struktur for  
Miljøterapeutenes arbeid ved skolen. Dette bidrar til god  
oppfølging i skolemiljøsaker.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 

 
 

Nordkisa skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 72 % 77 % 80 % 81 % 74 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 10 % 6 % 0 % … …

Det er god arbeidsro i timene? 51 % 43 % … … 53 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 53 % 80 % 62 % 59 % *

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 90 % 96 % 94 % 95 % 88 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 85 % 88 % 76 % 74 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
Nordkisa skårer gjennomsnittlig på trivsel sammenlignet med Ullensakerskolen samlet og landet 

for øvrig. Skolen skårer godt på spørsmålet om elevene ber læreren om hjelp når de er noe de 

ikke får til, og vil arbeide for å opprettholde og skåre jevnere her. Nordkisa har også fokus på å 

skåre høyere på god arbeidsro.  

Eksisterende tiltak som videreføres:  

 Trivselsledereprogrammet videreføres 

 Høstaktivitetsdagen med fokus på samarbeid på tvers av trinn 

 Fellessamlinger 

 Fadderordning 

 Nye elever ønskes velkommen på fellessamling 

 Erfaringsdeling om klasseledelse som virker 

 Felles ro-signal for skolen 

 Teamorganisering 

 

Tiltak som settes i verk: 

 Økt tilsyn i friminuttene 

 Videreutvikle miljøterapeutarbeidet 

 Klassens time 

 Innføre en standard for «den gode økta»  

 Innføre utforskende samtaler som arbeidsform på teamene 

 Observasjon og veiledning 

 Utviklingssamtaler mellom ledelsen og teamene på skolen 

 

Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 
 
 

 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
 
 
 
 

5. trinn Nordkisa Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 43 50 51 50

Lesing 45 50 51 50

Regning 49 51 50 50
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Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
 
Nordkisa opplever noe bedring i resultatene for regning og noe nedgang i engelsk. Skolen har 
lærere på videreutdanning i engelsk og arbeider systematisk med lesing i samarbeid med 
leseveileder.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Strategisk bruk av leseveilederne på alle trinn 

 Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen  

 Klasselesekurs på alle trinn 

 Resultatgjennomgang på skolens ressursteam 

 
Tiltak som settes i verk:  

 Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som 

forventes av elevene 

 Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 

 Utvikle og iverksette ny intern prosedyre for gjennomføring av nasjonale prøver 

 Utviklingssamtaler mellom team og ledelse 

 Forberedelse til nasjonale prøver starter på 4. trinn  
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5.10 Skogmo skole og senter for tospråklig opplæring 
Skogmo skole hadde 466 elever og 36,7 årsverk for     
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er på  
84,9 %.  
 
Skogmo skole er stolte av personalseminar høsten 2017 som  
skapte tette relasjoner og godt samarbeid mellom lærere, assistenter og ledere. Fruktene av 
samhandlingen og arbeidet med vurdering for læring høstes fortsatt. Skogmo arrangerer også 
Fair-Play-turnering hvert år. Turneringen gir elever fra ulike skoler mulighet til å møtes på en 
aktivitetsarena hvor fair play står i sentrum.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 

 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 

 

Skogmo skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 62 % 79 % 78 % 77 % 69 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 6 % 5 % 9 % … 8 %

Det er god arbeidsro i timene? 59 % 78 % 72 % 63 % 67 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 78 % 71 % 62 % 70 % 56 %

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 89 % 95 % * 93 % 96 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 90 % * 85 % 81 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Skogmo er godt fornøyd med at foresatte føler de blir tatt godt imot når de kontakter skolen. 
Skolen arbeider målrettet for at foresatte skal oppleve å bli sett og tatt på alvor, og ønsker et tett 
samarbeid. Skogmo er ikke fornøyd med skåren på hvordan foresatte opplever at skolen 
håndterer mobbing. Skolen jobber derfor med å sørge for gode rutiner og at alle ansatte arbeider 
etter denne. Det er også viktig med god informasjon til foresatte i forhold til skolens rutiner.  
 
Alle elever skal få tilbakemeldinger/framovermeldinger. Skogmo har satt i gang arbeidet med 
Showbie som kommunikasjonsplattform mellom lærer, elev og hjem for å styrke og tydeliggjøre 
vurdering for læring. Våren 2018 er det satt i gang arbeid med en tydelig plattform for å samles 
om standard for god læringsledelse og læringssyn. Dette er viktig for å nå visjonen om «trivsel og 
læring for alle».  
 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 

 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Lærerne skal gjennomføre oppgaver fra nasjonale prøver for å bli kjent med 
oppgavetypen 

 Systematisk kartlegging for tidlig innsats 

 Arbeid med rike oppgaver 
 
Tiltak som settes i verk: 

 Systematisk arbeid med klasselesekurs 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn 

 Tydeligere rutine for planlegging og gjennomføring av nasjonale prøver 
 
 
 

5. trinn Skogmo Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 49 50 51 50

Lesing 49 50 51 50

Regning 49 51 50 50
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5.11 Åreppen skole 
Åreppen skole hadde 342 elever og 24,9 årsverk for     
undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er  
på 94,5 %.  
 
Åreppen skole er stolte av å ha gjennomført den 35.  
aksjonsdagen til inntekt for TV-aksjonen. Ansatte ved  
skolen, foresatte og elever opplever aksjonsdagen som en fin tradisjon som bidrar til å styrke 
samarbeidet mellom hjem og skole. Aksjonsdagen gir elevene mulighet til å delta aktivt i en 
nasjonal dugnad til inntekt for en god sak.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 7. trinn høsten 2017. 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 

 

Åreppen skole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 74 % 85 % 71 % 82 % 77 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 2 % 6 % … … …

Det er god arbeidsro i timene? 64 % 80 % 72 % 77 % 68 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 60 % 58 % 70 % 46 % 53 %

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 86 % 90 % 91 % 87 % 95 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 90 % * 82 % 82 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Åreppen har nådd styringskortet i ett av målene. Elevundersøkelsen viser et godt resultat på 
området trivsel. Elevene uttrykker i høy grad at de har medelever å være sammen med i 
friminuttene. Området arbeidsforhold og læring viser et snitt på 3,8 når det gjelder god arbeidsro i 
timene, noe det må arbeides med videre. Mobbetallet er positivt, men fortsatt opplever for mange 
å bli mobbet 2-3 ganger i måneden. Elevene har i høy grad opplevelse av at de voksne ved 
skolen syns det er viktig at elevene er greie med hverandre. Foreldreundersøkelsen viser at 
foreldre er helt eller litt enig i at lærere og ledelsen håndterer mobbing på en god måte. Snittet på 
3,8 må bedres. For få foreldre opplever å finne informasjonen de trenger på skolens hjemmesider 
eller på skolens digitale læringsplattform. Foreldre opplever å bli tatt imot på en god måte når de 
kontakter skolen. 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Vennskapsuker ved skolestart og videreføring av trivselslederprogrammet 

 Synlige voksne med refleksvester ute i friminuttene som observerer aktivt, samt 

stjernetilsyn for elever som trenger ekstra tilsyn 

 Ha tilsynsordningen som fast tema i møte med de ansatte 

 Elevsamtaler timeplanlegges og har strukturert innhold 

 Systematisk opplæring og arbeid med rutinene for å avdekke og følge opp krenkelser 

 Sosiogram i forbindelse med vennskapsuker 

 Klasseregler og trivselsregler utarbeides i alle klasser 

 Tiltak fra helsesøster og miljøterapeut 

 Informasjonsskriv fra ledelsen ved skolestart og sommerbrev fra rektor ved skoleslutt 

 Informasjon på skolen og kommunens nettsider, samt skolens digitale læringsplattform 

 Utviklingssamtaler med foresatte og elev og foreldremøter en gang pr. halvår. Ekstra 

møter ved behov 

 Telefonkontakt og møter vedrørende elever som opplever et dårlig skolemiljø 

Tiltak som settes i verk: 

 Fokus på relasjonsarbeid gjennom systematisk bruk av observasjon, veiledning og godt 

bruk av elevsamtaletimen 

 Alle klasser skal ha klassens time med fokus på klassemiljø, læringsmiljø og 

elevrådsarbeid 

 Vennegrupper på trinnet som fast praksis  

 Bruk av loggbøker på enkeltelever med tett oppfølging 

 Alle kontaktlærere bruker loggbøker for å gi alle elever mulighet til å melde om hyggelige 

opplevelser og mulighet for å si fra om noe er ugreit 

 Møter med foreldre til elever på særskilt norskopplæring/tospråklig opplæring 

(rektor, lærer SNO, spes.ped.lærer) 

 Rektors morgeninspeksjon (møte elever og foreldre) 

 Oppdatering av skolens hjemmesider 

 Sterkere samarbeid SU/FAU/skole og tydelig kommunikasjon rundt skolens rutiner i 9A-

saker 

Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 
 
 
 

5. trinn Åreppen Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 52 50 51 50

Lesing 51 50 51 50

Regning 51 51 50 50
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Nasjonale prøver – mestringsnivåer engelsk 2017 
 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer lesing 2017 

 
 
Nasjonale prøver – mestringsnivåer regning 2017 

 
 
Åreppens resultat på nasjonale prøver i lesing ligger høyere enn Ullensaker og nasjonalt. Flere 
elever kan allikevel løftes fra mestringsnivå 2 til nivå 3. I regning ligger skolen høyere enn 
Akershus og nasjonalt nivå, men flere elever kan løftes fra mestringsnivå 2 til 3. Åreppen har 
meget gode resultater i nasjonale prøver i engelsk, høyere enn Ullensaker, Oslo og nasjonalt.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Lesekurs på alle trinn 

 Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 

 Trinnvise møter etter gjennomføring av nasjonale prøver, ekstra fokus på tilpasset 

opplæring 

 Temadag i matematikk 

 Veiledet lesing 

 Systematisk kartlegging for å være tidlig på banen med støtte til de som skårer lavt på 

kartleggingsprøver 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn, gjennom utvalgte lesestrategier som alle skal 

ta i bruk 

Tiltak som settes i verk: 

 Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som 

forventes av elevene 

 Fokus på mer tekstproduksjon og mindre utfyllingsoppgaver 

 Strategisk bruk av leseveilederne på utvalgte trinn 

 Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen  

 Intensive kurs på trinn 

 Strategisk bruk av læringsbrett for motivasjon, læring og tilpasset opplæring 

 Lesson-Study som metode og bruk av mattespesialister i undervisningen 
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5.12 Allergot ungdomsskole 
Allergot ungdomsskole hadde 339 elever og 28,2    
årsverk for undervisningspersonale per 01.10.17. Andel  
undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent  
utdanning er på 94,5 %.  
 
Allergot er stolte av Prosjekt Kambodsja, som innebærer at  
skolen er med på å drifte en skole i Siem Reap i Kambodsja.  
Prosjektet er i hovedsak elevstyrt og valgfaget internasjonalt arbeid har hovedansvaret. Elever 
bidrar også gjennom andre fag, for eksempel arbeidslivsfag, kunst og håndverk og mat og helse. 
Alle elever arbeider en dag til inntekt for prosjektet, samt at det arrangeres en aksjonskveld med 
salg av mat, produkter, ulike konkurranser til inntekt for prosjektet og underholdning av lokale 
artister. Aksjonskvelden er åpen for foresatte, elever og andre interesserte. Våren 2018 bidro 
Allergot med 105 000 kroner til skoledriften i Kambodsja.   
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 10. trinn høsten 2017. 
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Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
…prikket fra Udir 

 
Allergot har kontinuerlig fokus på et trygt og godt skolemiljø. Elevundersøkelsen følges opp med 
en egenprodusert skolemiljølogg. Dette for å komme nærmere inn på utfordringene som 
større/mindre elevgrupper og enkeltelever opplever. Utfordringene blir deretter jobbet med i ulike 
relevante fora, slik at det blir løst på riktig nivå. Allergot legger vekt på å engasjere elevene 
positivt, gjennom for eksempel turneringer arrangert av skolens miljøgruppe i spisefri. Eksempler 
er fotballturneringer, FIFA-turneringer, innebandyturneringer m.m.  
 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 

 
 
Allergot ligger på nivå med Ullensakerskolen på nasjonale prøver for 8. trinn. Nivået er noe under 
najonalt nivå. På 9. trinn ligger Allergot godt over Ullensakerskolen samlet, men noe under 
Akershus og nasjonalt nivå.  
 
Eksamensresultater våren 2018 
Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i Ullensaker har 
eksamensresultater over landsgjennomsnittet og på eller over Akershusgjennomsnittet. 

Styringskortet 2018 fastsetter følgende mål for eksamensresultater for 10. trinn:  
Norsk; 3,5. Norsk sidemål; 3,3. Matematikk; 3,7. Engelsk; 3,7. Under ser vi eksamensresultatet 
for Allergot våren 2018.  

 

Allergot ungdomsskole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 62 % 58 % 60 % 59 % 64 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 4 % 2 % … … 5 %

Det er god arbeidsro i timene? 41 % 63 % 66 % 67 % 67 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 45 % 46 % 43 % 38 % 45 %

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 80 % 93 % 89 % 90 % 87 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 83 % 78 % 76 % 77 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017

8. trinn Allergot Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 49 49 51 50

Lesing 48 48 51 50

Regning 48 48 51 50

9. trinn Allergot Ullensaker Akershus Nasjonalt

Lesing 53 51 55 54

Regning 52 50 55 54

Allergot Ullensaker Akershus Norge

Norsk hovedmål 3,4 3,3 3,5 3,5

Norsk sidemål 3,2 3,1 3,4 3,4

Matematikk 3,7 3,5 3,8 3,6

Engelsk 3,6 3,4 3,8 3,7
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Allergot nådde styringskortet i matematikk og engelsk på eksamen våren 2018. Skolen har 
resultater over Ullensakerskolen i alle fag.  
 
Allergot har systematisk resultatoppfølging som satsingsområde. Skolen har over tid jobbet 
særlig med oppfølging av eksamensresultatene. Faggruppene i norsk, engelsk og matematikk 
har blant annet jobbet med eksamensoppgavene og et utvalg eksamensbesvarelser fra skriftlig 
eksamen 2018. Lærerne i de ulike fagene har dermed skaffet seg noe oversikt over hva som 
fungerer bra i fagopplæringa her ved skolen, og hvilke områder det må jobbes mer med. Allergot 
ser for eksempel nå resultat av tidligere års arbeid med å styrke opplæringen i dataverktøy 
innenfor matematikk, samt gode resultat av styrking av opplæringen i de strukturelle sidene ved 
tekstproduksjon.  
 
I henhold til Ullensakerskolens prosedyre for gjennomføring av nasjonale prøver følges 
resultatene etter prøvene opp. Målet for arbeidet er at lærerne skal ha et tett og systematisk 
forhold til resultatene og følge dem opp, slik at elevenes grunnleggende kompetanse bedrer seg. 
Dette er et tema Allergot vil jobbe mye med i fellesskap.  
 

 
Fellesskap i friminutt (foto: Punkt reklame) 
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5.13 Gystadmarka ungdomsskole 
Gystadmarka ungdomsskole hadde 304 elever og 29,3   
årsverk for undervisningspersonale per 01.10.17. Andel  
undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent  
utdanning er på 97,6 %.  
 
På Gystadmarka er vi stolte av vellykket planlegging,  
gjennomføring og informasjon rundt nye rutiner i helt nytt  
skolebygg. Ansatte og elever flyttet inn i helt nytt skolebygg i februar. Både elever, foresatte og 
personalet har vært involvert og det er jobbet systematisk med nye rutiner og skolemiljø.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 10. trinn høsten 2017. 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 
 

Gystadmarka ungdomsskole Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 58 % 60 % 60 % 55 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? … … 6 % 10 %

Det er god arbeidsro i timene? 63 % 49 % 54 % 50 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 50 % 47 % 38 % *

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 78 % 72 % 87 % 87 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 83,0 % * 78 % 76 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Elevundersøkelsen viser god skåre på trivsel og lav skåre på arbeidsro. Skolen bærer nå preg av 
et forholdsvis rolig miljø og arbeider kontinuerlig med tiltak for godt skolemiljø og arbeidsro. 
Vurdering og underveisvurdering er fortsatt et fokusområde på Gystadmarka.  
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Fastholde gode, felles rutiner for orden og oppførsel for et trygt og godt læringsmiljø 

 Felles holdninger fra voksne 

 Trygge voksne som bygger relasjoner med elevene 

 Alle skal følge standard for den gode økta i undervisningstimene 

 Elevsamtaler 

 Vurdering, underveisvurdering og elevenes egenvurdering er del av det pedagogiske 
utviklingsarbeidet 

 
Tiltak som settes i verk: 

 Kartlegging av klassemiljøene 
 
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 

 
 
Eksamensresultater våren 2018 
Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i Ullensaker har 
eksamensresultater over landsgjennomsnittet og på eller over Akershusgjennomsnittet.  

Styringskortet 2018 fastsetter følgende mål for eksamensresultater for 10. trinn:  
Norsk; 3,5. Norsk sidemål; 3,3. Matematikk; 3,7. Engelsk; 3,7. Under ser vi eksamensresultatet 
for Gystadmarka våren 2018.  

 
 
Gystadmarka ungdomsskole skårer omtrent på nivå med kommunen på nasjonale prøver og 
eksamen. Det er satt i gang et arbeid, sammen med tilhørende barneskoler for et bedre 
samarbeid om nasjonale prøver, spesielt nasjonale prøver i regning. Nasjonale prøver forberedes 
godt i alle klasser slik at alle elever er trygge på prøveformen. Gystadmarka ungdomsskole 
gjennomførte eksamen for andre gang i 2017. Lokalt gitt eksamen muntlig ga gode resultater og 
ble en god erfaring for mange å ta med seg til videregående opplæring. 
 
Eksisterende tiltak som videreføres: 

 God forberedelse, systematisk gjennomgang av rutiner før gjennomføring av nasjonale 

prøver, både for personalet og elevene 

 God forberedelse, systematisk gjennomgang av rutiner før gjennomføring av sentralt og 

lokalt gitt eksamen, både for personale og elevene 

 Drøfting av nasjonale prøver i trinnmøter på 8. og 9. trinn med alle lærere 

8. trinn Gystadmarka Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 47 49 51 50

Lesing 49 48 51 50

Regning 48 48 51 50

9. trinn Gystadmarka Ullensaker Akershus Nasjonalt

Lesing 50 51 55 54

Regning 49 50 55 54

Gystad-

marka

Ullensaker Akershus Norge

Norsk hovedmål 3,3 3,3 3,5 3,5

Norsk sidemål 3,2 3,1 3,4 3,4

Matematikk 3,2 3,5 3,8 3,6

Engelsk 3,1 3,4 3,8 3,7
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 Trinnvise møter etter gjennomføring av nasjonale prøver og systematisk arbeid med 

resultatene for å sette inn riktig opplæring etter nasjonale prøver i 8. klasse og fram mot 

nasjonale prøver i 9. klasse 

 Bruke resultater fra kartleggingsprøver for å tilpasse undervisningen 

 Eksempeloppgaver på nett arbeides med i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen  

 Arbeid med tidligere eksamensoppgaver fram mot sluttvurdering 

Tiltak som settes i verk: 

 Mer systematisk bruk av lesekurs og temakurs for elevene 

 
 

 
Kunnskapstrappa på Gystadmarka ungdomsskole 
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5.14 Nordby ungdomsskole 
Nordby ungdomsskole hadde 323 elever og 31,8 årsverk    
for undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er på  
90,9 %.  
 
Nordby er stolte av sin elevdrevne kantine som er åpen hver dag.  
Elevene får kjøpt sunn og rimelig mat og elevene får trene på  
sosiale ferdigheter gjennom praksis i kantina. Høsten 2017 arrangerte elevrådet alternativ 
aktivitetsdag med tema lærere versus elever. Aktivitetsdagen inneholdt aktiviteter som inkluderte 
alle, for eksempel bordtennis, FIFA, kokkekamp, innebandy, kunstprosjekt, dans og brettspill.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 10. trinn høsten 2017. 

 
 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
…prikket fra Udir 

 
Elevundersøkelsen viser at elevene ved Nordby opplever stor grad av trivsel, mestring og at de 

får faglige utfordringer. En for høy andel oppgir at de har blitt mobbet de siste månedene. Det er 

satt inn en rekke tiltak for å følge opp dette. 

Nordby ungdomsskole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 64 % 63 % 66 % 58 % 52 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 5 % 3 % … 8 % 13 %

Det er god arbeidsro i timene? 50 % 62 % 66 % 49 % 64 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 49 % 54 % 51 % 51 % 41 %

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 83 % 89 % 90 % 82 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 84 % 87 % 88 % 84 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Holdningsskapende arbeid i alle klasser - alle lærere er skolert i Mitt valg. 

 Jente- og guttegrupper 

 Økt grad av inspeksjon/tilsyn 

 Direkte innsats mot enkeltelever/grupper 

 Fokus på relasjonsarbeid gjennom systematisk bruk av observasjon, veiledning og 
skolevandring 

 Fortsatt fokus på arbeidsro i timene 

  
Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 

 
Nordby skårer lavt på nasjonale prøver for 8. trinn. På 9. trinn er resultatene bedre, med 

resultater over Ullensakerskolen samlet.  

Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Alle lærere gjennomfører nasjonale prøver for å få kjenne nivået 

 Drøfting av nasjonale prøver med alle lærere og trinnvise møter etter gjennomføring av 

nasjonale prøver med analyse og tiltak for videre oppfølging 

 Temadager i matematikk 

 Veiledet lesing 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn, gjennom utvalgte lesestrategier som alle skal 

ta i bruk 

 Klasselesekurs og intensive lesekurs 

Tiltak som settes i verk: 

 Fokus på trygg og god testsituasjon 

 Arbeide med eksempeloppgaver på nett i forkant av nasjonale prøver for at elevene skal 

bli kjent med prøveformen  

Eksamensresultater våren 2018 
Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i Ullensaker har 
eksamensresultater over landsgjennomsnittet og på eller over Akershusgjennomsnittet.  

Styringskortet 2018 fastsetter følgende mål for eksamensresultater for 10. trinn:  
Norsk; 3,5. Norsk sidemål; 3,3. Matematikk; 3,7. Engelsk; 3,7. Under ser vi eksamensresultatet 
for Nordby våren 2018.  

 
 
Nordby ungdomsskole har eksamensresultatet på nivå med Ullensaker kommune. Resultatene 
kan tyde på at det oppnås en god faglig progresjon på skolen.  
 

8. trinn Nordby Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 47 49 51 50

Lesing 47 48 51 50

Regning 47 48 51 50

9. trinn Nordby Ullensaker Akershus Nasjonalt

Lesing 52 51 55 54

Regning 51 50 55 54

Nordby Ullensaker Akershus Norge

Norsk hovedmål 3,2 3,3 3,5 3,5

Norsk sidemål 3,2 3,1 3,4 3,4

Matematikk 3,5 3,5 3,8 3,6

Engelsk 3,4 3,4 3,8 3,7
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5.15 Vesong ungdomsskole 
Vesong ungdomsskole hadde 400 elever og 33,4 årsverk    
for undervisningspersonale per 01.10.17. Andel undervisning  
gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning er på  
96,3 %.  
 
Vesong ungdomsskole er stolte av læringsmiljøtiltakene som ble  
iverksatt forrige skoleår, for å styrke det psykososiale læringsmiljøet      
for elevene ved skolen.  
 
Resultater fra elevundersøkelsen på 10. trinn høsten 2017. 

 
Resultater fra elev- og foreldreundersøkelsen jf. Ullensakerskolens styringskort 

 
*skolen har ikke lagt inn spørsmålet i undersøkelsen 
…prikket fra Udir 
 

Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Systematisk arbeid med prinsippene i VFL, herunder; tydelige mål og kriterier, gode 

tilbakemeldinger og fremovermeldinger, samt elevinvolvering i vurderingsprosessene  

Vesong ungdomsskole Høst 2013 Høst 2014 Høst 2015 Høst 2016 Høst 2017

Snakker lærerne med deg om hva du bør 

gjøre for å bli bedre? 64 % 61 % 60 % 63 % 61 %

Er du blitt mobbet på skolen de siste 

månedene? 6 % 5 % … 6 % 10 %

Det er god arbeidsro i timene? 50 % 55 % 62 % 63 % 59 %

Foresatte er helt eller litt enig i at skolens 

ledelse og lærere håndterer mobbing av 

elevene på en god måte 27 % 31 % 28 % *

Foresatte er helt eller litt enig i at de blir tatt 

imot på en god måte når de kontakter skolen 85 % 81 % 79 % 77 %

Foresatte er helt eller litt enig i at det er 

kjent hvilke forventninger skolen har til 

hjemmet når det gjelder samarbeid med 

skolen 86 % 81 % 73 % 74 %

Indikatorer jf. Ullensakerskolens styringskort 2017
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 Benytte læringsbrett mer aktiv i vurderingsarbeid  

 Rammer for den gode timen 

 Bruke elevdata til å følge opp vurderingsarbeid 

 Målrettet arbeid med læringsprosessen. Vektlegge prosessarbeid mer enn ferdig produkt.  

 Systematisk opplæring og arbeid med rutinene for å avdekke mangler mtp elevens læring 

Tiltak som settes i verk: 

 Fokus på relasjonsarbeid gjennom systematisk bruk av observasjon, veiledning og 

skolevandring 

 Lesson study 

 Tverrfaglig arbeid på tvers av trinn 

 Praksisfelleskap – arena for å reflektere og dele « best practice» 

 Trivselslederprogrammet settes i gang 

 Tydeliggjøre elevenes medvirkning i forbindelse med VFL 

 

Nasjonale prøver – skalapoeng høsten 2017 

 
 

 
 
Eksamensresultater våren 2018 
Strategiplan for læringsutbytte 2018-2020 fastsetter som mål at elevene i Ullensaker har 
eksamensresultater over landsgjennomsnittet og på eller over Akershusgjennomsnittet.  

Styringskortet 2018 fastsetter følgende mål for eksamensresultater for 10. trinn:  
Norsk; 3,5. Norsk sidemål; 3,3. Matematikk; 3,7. Engelsk; 3,7. Under ser vi eksamensresultatet 
for Vesong våren 2018.  

 
 
Resultatene har utviklet seg positivt fra fjorårets både i matematikk og norsk hovedmål. For å 

styrke resultatoppfølgingen har skolen igangsatt prosessrettet arbeid for å styrke grunnleggende 

ferdigheter i alle. Utforsking, problemløsing og progresjon vektlegges.  

Eksisterende tiltak som videreføres: 

 Alle lærere skal gjennomføre nasjonale prøver selv, for å få et godt innblikk i hva som 

forventes av elevene, samt drøfting av nasjonale prøver med alle lærere 

 Trinnvise møter etter gjennomføring av nasjonale prøver 

 Strategisk bruk av leseveilederne på alle trinn  

 Systematisk kartlegging for å være tidlig på banen med støtte til de som skårer lavt på 

kartleggingsprøver 

 Systematisk begrepsopplæring på alle trinn, gjennom utvalgte lesestrategier som alle skal 

ta i bruk 

8. trinn Vesong Ullensaker Akershus Nasjonalt

Engelsk 51 49 51 50

Lesing 49 48 51 50

Regning 50 48 51 50

9. trinn Vesong Ullensaker Akershus Nasjonalt

Lesing 50 51 55 54

Regning 50 50 55 54

Vesong Ullensaker Akershus Norge

Norsk hovedmål 3,4 3,3 3,5 3,5

Norsk sidemål 3,0 3,1 3,4 3,4

Matematikk 3,5 3,5 3,8 3,6

Engelsk 3,5 3,4 3,8 3,7
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Tiltak som settes i verk: 

 Fokus på skriveprosesser 

 Regneveileder på alle trinn og engelskveileder på skolen 

 Utvikle gode rutiner for å analysere og nyttiggjøre seg resultatene fra nasjonale prøver og 

andre karlegginger i den daglige undervisningen.  

 Intensivkurs i matematikk og lesing 

 Prøveskriftlig eksamen 

 
 

 
Foto: Punkt reklame 
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5.16 Voksenopplæringen 
Voksenopplæringen for Øvre Romerike tilbyr eksamensrettet    
grunnskoleopplæring til voksne som har behov for og rett til  
dette ifølge Opplæringsloven § 4A-1. Voksenopplæringen er  
interkommunal og tilbudet gis til de fem samarbeidende kommunene  
Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.  
 
Skoleåret 2017/18 hadde grunnskolen 493 deltakere fordelt på  
norskopplæring og grunnskole for voksne. Voksenopplæringen  
har 28,3 årsverk for pedagogisk personale. 
 
Voksenopplæringen er stolte av å ha gjennomført karriereveiledningsprogrammet Klart jeg kan 
for to grupper på Introduksjonsprogrammet. Deltakere har lite skolegang fra hjemlandet. Via 
programmet har deltakerne norskopplæring tre dager og praksis to dager, med oppfølging fra 
bedriftslærer. Tiltaket gjør deltakerne bedre i stand til å komme ut i arbeid og dermed bli aktive i 
norsk arbeidsliv, i tråd med Voksenopplæringens mål om å styrke nyankomne innvandreres 
mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv.  
 
Standpunkt- og eksamensresultater 

 
 
Resultatene til standpunkt og eksamen 2018 ligger under Voksenopplæringens mål. Tiltak for å 
bedre resultatene: 
 

 Tydeligere forventninger til presist oppmøte og stramme inn praksis  

 Følge opp deltakere med dårlig oppmøte og mangelfulle innleveringer 

 Fokus på tilpasset opplæring og gode individuelle planer 

 Arbeide aktivt for å skape gode relasjoner, fremme god klasseledelse og variert 

undervisning  

 
Resultater jf. mål våren 2018 

 
 

Standpunkt 2017 Standpunkt 2018 Eksamen 2018

Norsk muntlig 4,0 3,5 4,0

Norsk skriftlig 2,2 1,7

Engelsk muntlig 3,6 3,0 4,0

Engelsk skriftlig 2,7 2,2 1,9

Matematikk 3,4 2,9

Samfunnsfag 4,2 4,0

Naturfag 4,0 3,2 3,6

Mål 2018 Resultat vår 2018 Landsnitt vår 

2018

Antall deltakere som skårer 

på nivå A2 eller bedre ved de 

muntlige norskprøvene

96 % 88 % 85 %

Antall deltakere som skårer 

på nivå A2 eller bedre ved 

digitale lytte- og leseprøvene

93 % 72 % 75 %

Antall deltakere som skårer 

på nivå A2 eller bedre ved de 

skriftlige norskprøvene

83 % 70 % 81 %
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Tiltak for å forbedre resultatene: 

 Mange ulike muntlige øvelser som er så autentiske som mulig og finne temaer som 

engasjerer 

 Være bevisste på hvordan par/ grupper settes sammen 

 Prioritere lesekurs, trene høyfrekvente ord og repetert lesing 

 Fortsette med skrivekurs, gi flere skriftlige hjemmeoppgaver med tydelige 

fremovermeldinger 

 Bruke modelltekster 

 Skrive og lese på tid i tråd med praksis på norskprøvene 

 

 
Deltakere på voksenopplæringen (foto: Ullensaker kommune) 
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6 Vedlegg 

 

6.1 Om tilstandsrapport for grunnskolen 
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig 
rapport om tilstanden i opplæringen. 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 § 13-10 andre ledd. 
Kommuner, fylkeskommuner og private skoler har ansvar for å utarbeide en årlig tilstandsrapport.  

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 i 
Skoleporten, innholder 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), jf. opplæringsloven § 
13-10 andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til 
internkontroll omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle 
systemkravet er derfor mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 
 
Personvern 
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte 
identifiserbare opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven 
§ 13 og/eller personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også 
gjelde for lokale indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i 
forvaltningsloven og/eller personopplysningsloven. 
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6.2 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. 
 
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.  
 
Skolenes utarbeider strategisk plan med tiltak for økt læringsutbytte pr skole. Strategisk plan tar 
utgangspunkt i Strategiplan for læingsutbytte. Analysene danner ett av grunnlagene for den 
enkelte rektors lederavtale og oppfølging av denne med kommunaldirektør. 
 
Gjennom periodisk rapportering på måloppnåelse i forhold til styringskortet og 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. 
 


