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1 Innledning 
Barn og unge i Nordre Follo skal oppleve trygghet og mestring og få realisert sitt potensiale for 
utvikling og læring. Tilstandsrapporten informerer om arbeidet med å sikre god kvalitet for alle barn 
og unge i Nordre Follos barnehager og skoler, og presenterer tall og resultater på et overordnet nivå. 
I tillegg rapporterer den enkelte barnehage og skole kort om sitt arbeid. Barnehagene rapporterer 
om hvordan de har jobbet med å implementere barnehagelovens kap. VIII, psykososialt 
barnehagemiljø. Skolene kommenterer selv på egne resultater, samt fokusområder skoleåret 2021-
22 og utviklingsområder skoleåret 2022-23.  

Kommunen skal ifølge opplæringsloven § 13-3e ha et forsvarlig system for å følge opp resultatene fra 
nasjonale kvalitetsvurderinger som departementet gjennomfører. Som en del av oppfølgings-
ansvaret, skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen knyttet til 
læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av kommunestyret. I Nordre 
Follo er tilstandsrapporten utvidet til også å gjelde barnehagene.  

Tall som er presentert i tilstandsrapporten for barnehage- og skole er hentet fra Utdannings-
direktoratets statistikkbank. Det er andre året vi har resultater for Nordre Follo kommune. I tillegg til 
å se på utviklingen fra i fjor, ses tallene også opp mot resultatet nasjonalt, i fylket og for noen 
indikatorer kommunegruppe 11 (KOSTRA 11). Kommunegruppe 11 er alle kommuner med 45 000 til 
74 999 innbyggere. 

Tilstandsrapporten kan bare vise noen sider ved skolens og barnehagens oppdrag. Oppdraget er 
dokumentert både i tellinger og fortellinger. Rapporten er derfor supplert med tekster om blant 
annet den digitale skolehverdagen, arbeid i nettverk, lydmiljø i skolen, hjerteknappen og 
foreldreundersøkelsen i barnehagene.  

Resultater og annen kunnskap om barnehager og skoler, er et utgangspunkt for videre arbeid med 
kvalitetsutvikling. 
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2 Sammendrag 
Kvalitetsutvikling 
Nordre Follo kommunes digitaliseringsstrategi har som hovedmål at elevene skal utvikle gode digitale 
ferdigheter som gjør at de kan delta aktivt i dagens og morgendagens arbeids- og samfunnsliv. Som 
delmål er det viktig at vi har en hensiktsmessig organisering, solid teknologisk plattform, god digital 
kompetanse, et godt utvalg digitale læremidler og god kommunikasjon med hjemmet. 

Forskning viser at lydmiljøet har stor betydning for læringsutbytte, mulighet for likestilt deltakelse og 
for fysisk og psykisk helse. Gjennom prosjektet “Sammen om godt lydmiljø i skolene” har Nordre 
Follo satt lydmiljø i skolebygg på dagsorden. 

Nordre Follo kommune har de to siste årene organisert mye av sitt felles utviklingsarbeid for skolene 
gjennom lærende nettverk. Ledelse, pedagogisk utvikling og skolemiljø er temaer som berøres. I tre 
av nettverkene er det et samarbeid med ulike universiteter.  

PP-tjenesten (PPT) har utarbeidet «Samarbeidsmodellen», som har som mål å systematisere arbeidet 
i tråd med nasjonale og kommunale føringer, med vekt på inkluderende fellesskap, tidlig innsats, 
samskaping, elevens stemme og kvalitetssikring av opplæringen, inkludert spesialundervisning.  

Nettverk for særskilt språkopplæring har i samarbeid med PPT og Kompetansesenteret for Oppvekst 
utarbeidet en veileder for arbeidet med særskilt norskopplæring og opplæring i klasserom med 
språklig mangfold i elevgruppa. Veilederen er en praksisnær innføring til hvordan alle lærere kan 
legge til rette for inkludering og støtte til språkutvikling for flerspråklige elever i all opplæring. 

Kommunen ble tildelt midler rettet mot sårbare barn og unge. Barnehagene har jobbet systematisk 
med ulike områder som utemiljø, språkutvikling og det psykososiale miljøet generelt. Skolene har 
hatt frokosttilbud og aktiviteter i midttimen for å støtte elever som strever med å finne sin plass på 
skolen. Midlene er også benyttet til ekstra leksehjelp.  
 
Elevtall og undervisningspersonale 
Offisiell statistikk og kommunens styringsdokumenter gir oss mye kunnskap om tilstanden ved 
skolene i Nordre Follo. Skoledriften er effektiv og resultatene gode. Tallene for lærertetthet viser at 
det i snitt er flere elever per lærer i Nordre Follo enn i kommunegruppe 11, Viken fylke og landet 
ellers. Det er noe høyere lærertetthet på de laveste trinnene, ellers er nivået omtrent som i fjor. For 
å oppfylle kravene til lærernormen på alle skoler, gjøres det prioriteringer. Dette krever god styring 
på skoleeier- og skoleledernivå. Elevtallet i Nordre Follo er noe høyere enn i fjor og prognosene viser 
et økt elevtall på sikt.  
 
Spesialundervisning 
Andel elever som får spesialundervisning i kommunen, ligger også i år godt under 
landsgjennomsnittet. På barnetrinnet har trenden vært nedadgående de siste årene, mens tallene på 
ungdomstrinnet har vært jevnt økende. Samarbeidsmodellen skal sikre elever rask og treffsikker 
hjelp og innebærer mer samarbeid og samskaping i tiltak rundt elevene. 
 
Læringsmiljø 
Alle elever skal mestre og de skal oppleve seg inkludert både sosialt, faglig og kulturelt. Et godt 
læringsmiljø ivaretar den enkeltes elevs følelse av tilhørighet, trivsel og trygghet. Elevundersøkelsen 
på 7. trinn viser at nordre Follo ligger omkring gjennomsnittet i kommunegruppe 11, Viken og landet 
i samtlige kategorier. Elevene på 7. trinn svarer at de trives godt på skolen, de får god støtte fra 
lærerne og de opplever mestring. Også på 10. trinn er resultatet i Nordre Follo likt eller over 
gjennomsnittet i kommunegruppe 11, Viken og landet ellers. Scoren for trivsel er høyere i Nordre 
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Follo enn de vi sammenligner oss med.   
 
Utviklingen fra året før viser en liten nedgang på enkelte indikatorer både på 7. og 10. trinn og kan 
forklares med at pandemien hadde pågått halvannet år da undersøkelsen ble gjennomført. De 
svakeste scorene er som tidligere år på områdene elevdemokrati og medvirkning og vurdering for 
læring. Generelt sett skårer barnetrinnet høyere enn ungdomstrinnet på spørsmålene fra Elev-
undersøkelsen. Dette er gjennomgående i alle kommuner og kan kanskje forstås ut fra elevenes alder 
og deres fokus på fag og karakterer på 10. trinn.  
 
Mobbetallene for Nordre Follo er lavere enn i fjor og under snittet i kommunegruppe 11, Viken fylke 
og landet. Skoler med høyt mobbetall har blitt fulgt opp med bistand fra kommunens skolemiljø-
team, og tiltak har vært iverksatt. Ny kartlegginger har vært gjort i etterkant for å evaluere innsatte 
tiltak. Nordre Follo kommunes skolemiljøteam bistår skolene i arbeidet med å skape et trygt og godt 
skolemiljø for alle elever. De innehar også funksjonen som mobbeombud i Nordre Follo sammen med 
barnehageteamet.  
 
Læringsresultater 
Resultatene på nasjonale prøver i lesing og engelsk på 5. trinn, er bedre i Nordre Follo sammenlignet 
med resultatet nasjonalt, i Viken og kommunegruppe 11. I regning ligger vi likt gjennomsnittet 
nasjonalt. Sammenlignet med i fjor ser vi en tilbakegang i regning, fremgang i engelsk, mens det er 
stabilt godt i lesing.  
 
På 8. trinn er resultatet stabilt godt og over nivået i kommunegruppe 11, Viken og landet ellers både i 
lesing, regning og engelsk.  
 
Resultatene på 9. trinn i Nordre Follo er meget gode og ligger over gjennomsnittet i kommunegruppe 
11, Viken og landet. Vi ser en liten tilbakegang både i lesing og regning sammenlignet med året før.  

Standpunktkarakterene i Nordre Follo 2021-22 er noe over resultatet i kommunegruppe 11, Viken 
fylke og nasjonalt. Sammenlignet med fjorårets resultat i Nordre Follo er det fremgang i engelsk og 
norsk, mens matematikk er på samme nivå. Grunnskolepoengene i Nordre Follo er også høyere enn 
de vi sammenligner oss med, og det er flere elever i Nordre Follo som går direkte over i videregående 
opplæring enn i kommunegruppe 11, Viken og i landet for øvrig. 

Rapporten viser også resultatene fra Elevundersøkelsen og Nasjonale prøver skolevis for 7. og 10. 
trinn i Nordre Follo. Ved en slik sammenligning må det tas hensyn til at resultatene vil variere mellom 
skolene fra år til år og at forskjeller kan slå mer ut på små skoler enn på større skoler. Skoleeier og 
skolene arbeider systematisk med informasjonen fra kartleggingene. 
 
Oppfølging av resultatene 
Resultatene som kommer frem i tilstandsrapporten blir fulgt opp med rektorene enkeltvis (i 
medarbeidersamtaler og på virksomhetsbesøk) og gjennom kommunens rapportering i 
tertialrapporter og årsberetning. Den enkelte skole har selv ansvar for å analysere resultatene, sette i 
verk tiltak og følge opp disse. Skolene skal også drøfte og følge opp resultatene i de lovpålagte 
organene for brukermedvirkning.   
 
Vi har mange resultater og mye informasjon som viser hvor skolene i Nordre Follo har sine styrker og 
utfordringer. Summen av dette, sammen med skolenes individuelle utfordringer i det daglige, kan 
lett bli overveldende. Kommunen og skolene kan ikke ta tak i alt samtidig, men må prioritere 
områder og tenke langsiktig. Prioriteringer vil bli gjort basert på denne informasjonen, 
satsingsområder fra Kvalitetsmeldingen for oppvekst, og vil gjenspeiles i temaplaner og 
virksomhetsplaner.  
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nasjonalt. Sammenlignet med i fjor ser vi en tilbakegang i regning, fremgang i engelsk, mens det er
stabilt godt i lesing.

På 8. trinn er resultatet stabilt godt og over nivået i kommunegruppe 11, Viken og landet ellers både i
lesing, regning og engelsk.

Resultatene på 9. trinn i Nordre Follo er meget gode og ligger over gjennomsnittet i kommunegruppe
11, Viken og landet. Vi ser en liten tilbakegang både i lesing og regning sammenlignet med året før.

Standpunktkarakterene i Nordre Follo 2021-22 er noe over resultatet i kommunegruppe 11, Viken
fylke og nasjonalt. Sammenlignet med fjorårets resultat i Nordre Follo er det fremgang i engelsk og
norsk, mens matematikk er på samme nivå. Grunnskolepoengene i Nordre Follo er også høyere enn
de vi sammenligner oss med, og det er flere elever i Nordre Follo som går direkte over i videregående
opplæring enn i kommunegruppe 11, Viken og i landet for øvrig.

Rapporten viser også resultatene fra Elevundersøkelsen og Nasjonale prøver skolevis for 7. og 10.
trinn i Nordre Follo. Ved en slik sammenligning må det tas hensyn ti l at resultatene vil variere mellom
skolene fra år til år og at forskjeller kan slå mer ut på små skoler enn på større skoler. Skoleeier og
skolene arbeider systematisk med informasjonen fra kartleggingene.

Oppfølging av resultatene
Resultatene som kommer frem i tilstandsrapporten blir fulgt opp med rektorene enkeltvis (i
medarbeidersamtaler og på virksomhetsbesøk) og gjennom kommunens rapportering i
tertialrapporter og årsberetning. Den enkelte skole har selv ansvar for å analysere resultatene, sette i
verk tiltak og følge opp disse. Skolene skal også drøfte og følge opp resultatene i de lovpålagte
organene for brukermedvirkning.

Vi har mange resultater og mye informasjon som viser hvor skolene i Nordre Follo har sine styrker og
utfordringer. Summen av dette, sammen med skolenes individuelle utfordringer i det daglige, kan
lett bli overveldende. Kommunen og skolene kan ikke ta tak i alt samtidig, men må prioritere
områder og tenke langsiktig. Prioriteringer vil bli gjort basert på denne informasjonen,
satsingsområder fra Kvalitetsmeldingen for oppvekst, og vil gjenspeiles i temaplaner og
virksomhetsplaner.
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Barnehagene 
Barnehagene er inne i et langsiktig arbeid med å videreutvikle en inkluderende praksis slik at det blir  
et godt fellesskap for alle barn. I dette ligger arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø, 
implementere barnehagelovens kapitel VIII om psykososialt barnehagemiljø, videreføre arbeidet 
med se meg - hele meg og etablere en praksis hvor barnehagene raskt kan få veiledning på 
systemnivå når det er behov for det.  
 
Høsten 2021 ble foreldreundersøkelsen gjennomført i alle kommunale og de fleste privat 
barnehager. Barnehagene har jobbet systematisk med oppfølging av denne, både i foreldregruppa og 
i personalgruppa. Foreldreundersøkelsen gir oss verdifull informasjon om foreldres tilfredshet med 
barnehagetilbudet og hva vi må jobbe med å bli bedre på i forholdet mellom barn, foreldre og 
personalet. Samtidig sier undersøkelsen også noe om foreldres fornøydhet knyttet til 
rammefaktorene.  
 
Det har vært stort fokus på å øke rekrutteringen av minoritetsspråklige barn til barnehagene, og vi 
ser at prosentandelen av minoritetsspråklige barn i barnehagen øker.  
 
Arbeid med kompetanseheving har vært utfordrende dette barnehageåret. Det har vært stort behov 
for at personalet har vært tilstede i barnehagene sammen med barna. Det har gitt mindre mulighet 
for refleksjon og nettverk på tvers av barnehager. Mye av arbeidet med kompetanseheving har 
dermed ligget til den enkelte barnehage. Det er likevel etablert nettverk for barnehageledere, 
pedagogiske ledere og nyutdannede barnehagelærere.  
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3 Kvalitetsutvikling 
3.1 Utviklingsarbeid i skolene 
 
3.1.1 Digital skolehverdag  
Kommunens strategiplaner for en digital skolehverdag  
«Kvalitetsmelding for Oppvekst» og «Digitaliseringsstrategi for skolene i Nordre Follo» er 
kommunens to overordnede strategiplaner for en digital skolehverdag. Satsningsområdene i 
kvalitetsmeldingen er utvikling og læring, digital hverdag, foreldre som ressurs, en trygg og god 
oppvekst og helse. 

I digitaliseringsstrategien er hovedmålet at elevene skal utvikle gode digitale ferdigheter som gjør   
at de kan delta aktivt i dagens og morgendagens arbeids- og samfunnsliv. Digital kompetanse og 
dømmekraft, samt IKT som integrert verktøy, skal støtte dem i det. Som delmål er det viktig at vi har 
en hensiktsmessig organisering, solid teknologisk plattform, god digital kompetanse, et godt utvalg 
digitale læremidler og god kommunikasjon med hjemmet. 

Strategien følges opp med årlige vurderinger av ståsted og et systematisk arbeid for å realisere 
målene i strategien. Kompetansesenter for oppvekst støtter skolene i arbeidet med prosesser for 
arbeidet med vurdering av ståsted, utarbeidelse av planer og nødvendig kompetanseheving. 

Organisering av IKT-arbeid i skolene og kommunen sentralt 
Tverrfaglig samarbeid og god dialog mellom skoler og kommunen sentralt er viktig for å oppnå en 
god digital skolehverdag. Samarbeidet organiseres gjennom ulike arbeidsgrupper, nettverk (Pfdk-
ressurslærere og IKT-veiledere) og virksomhetsområder. Skolene jobber med utviklingsarbeid, valg av 
læremidler og oppfølging av teknologisk utstyr lokalt, med støtte fra flere av kommunens andre 
virksomhetsområder som Utvikling og forvaltning, Kompetansesenteret, Digitalisering og innovasjon, 
Systemforvaltning, Personvernombud og Anskaffelser. Budsjettrammer, kommunale rammeavtaler, 
risikovurderinger (sikkerhet og GDPR) og databehandleravtaler er noe av det som rammer inn 
skolenes handlingsrom.   

Det er etablert et tverrfaglig forvaltningsteam, som skal følge opp styringsdokumenter og 
digitaliseringsstrategi, legge til rette for gode involverende prosesser og gjøre nødvendige 
avklaringer. Forvaltningsteamet skal sikre god dialog mellom skolene, Digitalisering og innovasjon og 
Utvikling og forvaltning, og består derfor av representanter fra disse virksomhetene. 
Forvaltningsteamet koordineres av områdeleder i samarbeid med digitale koordinatorer. 

Elevenes læring og kompetanseheving for lærernes har stått sentralt i valget av digitale klienter i 
kommunen. Alle elever på 1. – 7. trinn skal ha hver sin ipad, og elever på 8. – 10. trinn hver sin pc. 
Chromebook ble faset ut skoleåret 2021 – 2022. Oppgradering av digitale tavler og skjermer til 
klasserommene er en pågående prosess for mange skoler.     

Læring i digitale klasserom   
De siste årene har skolen i vesentlig grad fått en 1:1 dekning av digitale enheter. Dette gjelder også 
Nordre Follo. I tillegg har mange klasserom digitale tavler og noen klasserom har utstyr som 
forsterker lyd og tale. Tilgangen på informasjon er økende da alle elever har tilgang til internett.  
Skolene i Nordre Follo må forholde seg til digitale og analoge læremidler og ressurser. Dette gir 
mange muligheter for undervisningen og individuell differensiering. Utfordringen er å bruke 
teknologiene på rett måte. Denne situasjonen gir nye muligheter, men også utfordringer. Læreren 
må velge den teknologi som er best egnet når elevene skal utvikle de ulike kompetansene. Dette 
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krever at læreren blir trygg, har oversikt og kompetanse innen de ulike mulighetene. Mange av de 
tidligere prinsippene for læring er fortsatt gyldige, men må håndteres på nye måter.  

Læreren har mindre kontroll på den sannhet elevene velger som kilder, da det er forventet at 
elevene skal delta i å velge ut kunnskapsinnholdet og kildene. Dette er egne kompetansemål i LK20.  
Dette krever en økt bevissthet om kildevalg og kritisk tenkning hos alle aktørene i skolen. Det viktig 
at elevene lærer seg å beherske en massiv informasjonsflyt, samt at de kan skille ut rett kunnskap. 
Dette er en samfunnsutfordring og noe alle må jobbe med. 

Skole-hjem samarbeid 
Samarbeidet mellom skole og hjem er skolens ansvar. Kommunen sentralt, den enkelte skole og den 
enkelte lærer må sammen lete etter de gode løsninger. Vi trenger rett programvare, gode rutiner og 
individuell tilpasning for et godt samarbeid. Skolen må balansere mellom fellesskapets rutiner og 
individets behov.  

Det foregår også et arbeid med hva som skal kommuniseres mellom skole og hjem med tanke 
vurderingsarbeid iht. vurderingsforskriften. Et prinsipp er at vurderingen skal stimulere til læring og 
læringslyst. Forskning viser at tilbakemeldinger og fremovermeldinger har størst effekt når de knyttes 
tett opp mot elevens faktiske arbeid. En utfordring blir da hvordan dette kommuniseres og hvordan 
hjemmet skal få muligheten til å bidra aktivt inn i elevens arbeid. 

3.1.2 Hjerteknappen 
Gjennom året er Hjerteknappen blitt mer og mer tilgjengelig for elevene i Nordre Follo. Fra desember 
2021 har alle elevene hatt mulighet til å bruke den. Elevene kan trykke på et digitalt ikon på Teams 
og kommer i kontakt med skolehelsetjenesten på sin skole. Hjerteknappen er en digital åpen dør og 
et dermed et lett tilgjengelig lavterskel tilbud. Vi ser at guttene i større grad tar kontakt med 
helsesykepleier via Hjerteknappen. Helsesykepleier er gjerne allerede kjent for eleven og det er trygt 
å kontakte vedkommende. Det er enkelt å henvende seg til helsesykepleier også når eleven er 
hjemme. 

Pandemien har ført til flere henvendelser til helsesykepleierne generelt. Foreldre og lærere tar også 
kontakt. Mange henvendelser dreier seg om psykisk helse, angstrelatert atferd, tristhet, ensomhet 
etc.  

3.1.3 Lydmiljø i skolen 
Forskning viser at lydmiljøet har stor betydning for læringsutbytte, mulighet for likestilt deltakelse og 
for fysisk og psykisk helse. Gjennom prosjektet “Sammen om godt lydmiljø i skolene” har kommunen 
satt lydmiljø i skolebygg på dagsorden.  

I et klasserom er det alltid bakgrunnsstøy som lyder fra ventilasjonsanlegg, radiatorer, lyd fra 
omkringliggende rom og lyder utenfor skolebygget som forstyrrer. Samtidig gir arbeid i grupper og 
bevegelse innad i læringsrommet mer lyd. For at en stemme skal nå ut til alle elevene, også de som 
sitter bakerst i klasserommet må bakgrunnsstøyen være under et visst nivå. Barn med svak auditiv 
filtrering vil lettere bli distrahert, og ha vanskeligheter med å konsentrere seg. Krevende lydmiljø i 
klasserom er en risikofaktor for flere grupper med ulike vansker. Barn med nedsatt hørsel, barn med 
nedsatt syn, barn med språk- eller oppmerksomhetsforstyrrelser, tospråklige elever og barn med 
sensoriske vansker har særlig behov for gode lydmiljøer. Et godt lydmiljø støtter den aktiviteten som 
skal skje i rommet. Ved krevende lytteforhold blir taleoppfattelsen redusert, og barn, særlig de 
yngste, bruker mer av sin kognitive kapasitet på å oppfatte lydene og forstå budskapet. Universell 
utforming innebærer like muligheter uavhengig av funksjonsgrad. Tilrettelegging for gode lydforhold 
som sikrer alle elever gode læringsforhold er nyttig både i eksisterende og i nye skolebygg. 
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3.1.4 Arbeid i nettverk 
Vi organiserer mye av vårt felles utviklingsarbeid for skolene gjennom lærende nettverk. Tanken er at 
teoretisk og praktisk kunnskap om et spesifikt tema, skal arbeides med på nettverkssamlinger. 
Deretter skal dette bringes tilbake til skolene. Det er et mål at deltagerne på samlingene skal knytte 
kontakter slik at de kan dra nytte av nettverket også mellom samlingene. I dag har kommunen mer 
enn ti nettverk knyttet til skole, som dekker ulike behov og som samles med ulik frekvens. Det 
varierer mellom månedlige samlinger til en samling per semester. Ledelse, pedagogisk utvikling og 
skolemiljø er temaer som berøres. I tre av nettverkene er det et samarbeid med ulike universiteter 
og høyskoler.  

Deltagelsen varier mellom skolen. Deltagere melder om at de har ulike rammer på skolene. Noen 
deltagere er med i kraft av sin stilling, skoleledere er med i skoleledernettverk, mens andre deltagere 
er utvalgte ressurspersoner. Denne utvelgelsen skjer ulikt på skolene. Noen har søkt seg til en 
funksjon mens andre har blitt satt til en slik funksjon. Nettverksdeltagere som har vært gjennom en 
åpen utvelgelse og har et klarere mandat rapporterer om en større legitimitet ovenfor kollegaer og 
et større utbytte for hele skolen. 

 
3.1.5 Særskilt språkopplæring 
Nyankomne elever som kommer til Nordre Follo får tilbud om særskilt språkopplæring. Alle elever 
har rett til å få sin opplæring på nærskolen. Nyankomne elever har rett til å gå hver dag på 
nærskolen, men kan også velge et tidsbegrenset innføringstilbud organisert på Tårnåsen skole tre 
dager i uken dersom eleven og foreldrene ønsker dette.   
 
Skoleåret 21/22 har ca 2,5 % (204) av elevene i Nordre Follo vedtak om særskilt språkopplæring. Av 
disse fikk ca. 0,5 % (38 elever) opplæring i innføringstilbudet på Tårnåsen, i hele eller deler av 
skoleåret.  
 
For å lykkes med å legge til rette for likeverdige muligheter og tilhørighet til skolen, trenger vi 
kunnskaper om opplæring for flerspråklige elever. Nettverk for særskilt språkopplæring har i 
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I de fleste klasser på våre skoler er det språklig mangfold i elevgruppa. Noen elever har kommet i 
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Det ble etter vedtak for kommunestyret utviklet en skolebiblioteksplan for Nordre Follo kommune 
vinteren 2022. Planen viser en standard for kvalitet i skolebibliotekene i Nordre Follo, og hvordan 
skolene kan bruke skolebiblioteket aktivt i opplæringen for å nå målene i læreplanen LK20. Planen 
representerer et kompromiss mellom hva vi ønsker å oppnå, og hva vi med rimelighet kan forvente å 
innenfor de rammene og ressursene kommunen har.   

Planen ble vedtatt av kommunestyret i juni, og samtidig ble det vedtatt at skolene skal tilføres 
ressurser til en 10 % stilling til skolebiblioteks-avnsvarlig og 50 kr pr elev til å oppdatere 
boksamlinger.  Arbeid med oppfølging av dette vedtaket starter høsten 2022.  
 
 
3.1.7 Arbeid med læreplanen (LK20) og den aktive eleven 
Ny læreplan forutsetter kreative og praktiske læringsprosesser i skolen. Overordnet del i LK20 sier at 
skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med 
å se muligheter og omsette ideer til handling. I Nordre Follo har skolene hatt et felles søkelys på den 
aktive eleven.  
 
Modellen beskriver felles utviklingsarbeid ved skolene i Nordre Follo skoleåret 2021-22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeidet er forankret i en sosialkonstruktivistisk forståelse av læring som enkelt sagt betyr at elevene 
ikke lærer ved at kunnskapen «kopieres inn i hodet deres», men ved at de selv bearbeider og tolker 
den kunnskapen de møter. Et aktivt engasjement hos eleven kan komme til uttrykk gjennom ulike 
former for aktivitet: fysisk – taktilt – kognitivt – sosialt. Derfor er den aktive elev både et 
utgangspunkt og et mål for arbeidet.  
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"Sosiokonstruktuvistisk

læringssyn i LK20"

Aktiv elev
Dybdelæring
7 aspekter ved
dybdelæring

Elevaktive arbeidsformer
Progresjon i fagene

Faglighet og tilknytning
Lesing

Menneskeverdet
Identitet og kulturelt mangfold
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Skapende, engasjement og utforskertrang
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Utvikling og utforskning av
praksis
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"Sosiokonstruktuvistisk

læringssyni LK20"
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"Den digitale lærer"

"Eksemplarisk
undervisning"

"Den verdibeviste lærer"
"Stillasbyggeren"
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ikke lærer ved at kunnskapen «kopieres inn i hodet deres», men ved at de selv bearbeider og tolker
den kunnskapen de møter. Et aktivt engasjement hos eleven kan komme til uttrykk gjennom ulike
former for aktivitet: fysisk - taktilt - kognitivt - sosialt. Derfor er den aktive elev både et
utgangspunkt og et mål for arbeidet.
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I løpet av skoleåret 2021-22 har alle skolene i Nordre Follo jobbet med elevaktive arbeidsformer 
knyttet til vurdering. Fokuset har vært rettet mot hvordan de skal få elevene til å ta en aktiv rolle i 
eget vurderingsarbeid.  

Samarbeidslæring som elevaktiv arbeidsform har vært tema på noen av skolene gjennom flere 
samlinger i løpet av skoleåret. Sosial trening og samarbeidslæring som metodikk kan brukes i alle fag. 

Alle skolene har deltatt på fellessamling der det å vise kompetanse gjennom lyd og bilde har vært 
tema. Opptak av elever som pedagogisk arbeidsmetode er tatt i bruk ved flere skoler og praksis-
eksempler er delt i profesjonsfellesskapet. En av skolene har deltatt i et digitaliseringsprosjekt med 
OsloMet. Skolen har utført oppdrag med bruk av bilde og tekst, og delt via Sway.   

I løpet av skoleåret har alle skolene fått tilbud om å delta på en seminarrekke med utforskende 
matematikk. Det er en metode for opparbeidelse av helhetlig matematisk kompetanse hos elevene. 
Elevene skal planlegge løsningsmetoder, forklare og begrunne løsningene, og oppmuntres til å stille 
nye spørsmål som de skal prøve å finne svar på.  
 
Elevene på 3., 6. og 9. trinn har en undervisningsdag i Newton-rommet. Dette er en spesialtilpasset 
læringsarena som muliggjør praktisk og utforskende undervisning i realfag. Målet er at barn og unge 
som besøker Newton-rommet skal få stort læringsutbytte og gode læringsopplevelser i møte med 
spennende utstyr, tiltalende fysisk læringsmiljø og kvalitetssikrede undervisningsopplegg.  
 
Uteskole er i bruk som en metode og arena for læring og utvikling, og mange elever i barneskolen har 
fast uteskoledag hver uke, eller i perioder. Som all annen opplæring tar også uteskole utgangspunkt i 
læreplanene. Når undervisningen foregår ute, er det mulig å legge opp opplæringen på en annen 
måte enn vanlig klasseromsundervisning. Dette åpner for en annen type læring, som også kan være 
både morsomt og inspirerende for elevene. Ute kan opplæringen være praktisk, utforskende og 
aktiv. 

 
3.1.8 PP-tjenesten i barnehage og skole 
Arbeid med inkluderende fellesskap 
Et inkluderende barnehage- og skoletilbud handler om at alle barn og elever skal oppleve at de har 
en naturlig plass i fellesskapet. De skal føle seg trygge og kunne erfare at de er betydningsfulle, og at 
de får medvirke i utformingen av sitt eget tilbud. Et inkluderende fellesskap omfatter alle barn og 
elever.  

Inkluderende fellesskap vil si at den ordinære opplæringen tar utgangspunkt i alle elever i klassen, 
også de med særskilte behov. 15-25 % av elevene vil over kortere og lengre perioder ha behov for 
ekstra støtte og hjelp, men alle elever skal være en del av klassens fellesskap. Tilhørighet til en 
gruppe er en av de grunnleggende prinsippene som gjelder for alle mennesker. Jo bedre vi 
tilrettelegger for alle barn i fellesskapet jo mer inkludert blir alle, også barn med spesielle behov.   
Forskning viser at dagens måte å organisere spesialundervisning på ikke gir ønsket effekt og barn og 
elever som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller mottar spesialundervisning i mindre grad enn 
andre opplever å bli inkludert i felleskapet. Barn skal ha en naturlig plass i fellesskapet uansett 
læreforutsetninger og behov.  

Alle skolene i Nordre Follo har etablert ressursteam, som er en tverrfaglig møtearena hvor 
bekymringer drøftes og følges tett opp. Tiltaksprosessen kommer frem i kommunale rutiner for 
oppfølging av elever som ikke viser en tilfredsstillende utvikling, jf. opplæringslovens § 5-3. PP-
tjenesten og skolenes arbeid i ressursteam er et viktig bidrag i tidlig innsats for elever med faglige, 
sosiale og emosjonelle utfordringer. Tidlig identifisering og igangsetting av hjelpetiltak viser nedgang 
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i antall henviste elever for spesialundervisning. Det er imidlertid en økning av elever henvist for 
oppfølging og igangsetting av tiltak og veiledning fra PP-tjenesten på systemnivå. Dette er i tråd med 
nasjonale føringer og en dreining av fokus fra spesialundervisning til tilpasset opplæring. Det er 
grunn til å tro at tidlig innsats og høyt søkelys på tilpasset opplæring og tidlig identifisering har ført til 
nedgang av spesialundervisning over tid.   

For barnehagene i Nordre Follo er det jobbet med å etablere et tett samarbeid mellom PP-tjenesten 
og barnehageteamet i Forebygging og tiltak, for så tidlig som mulig å kunne bistå med tiltak på 
systemnivå eller i forhold til enkeltbarn i barnehagen. Målet er å kunne komme raskere inn å bistå 
barnehage med kartlegging og veiledning på systemnivå, og med observasjoner og tilrettelegging 
dersom det er behov hos enkeltbarn. 

Samarbeidsmodellen 
Samarbeidsmodellen har som mål å systematisere arbeidet i tråd med nasjonale og kommunale 
føringer, med vekt på inkluderende fellesskap, tidlig innsats, samskaping, elevens stemme og 
kvalitetssikring av opplæringen, inkludert spesialundervisning.  

Samarbeidsmodellen skal sikre elever rask og treffsikker hjelp, der ingen skal vente på noen. 
Modellen er praksisnær og den forutsetter at skolene bruker det utvidede handlingsrommet gitt i 
nasjonale retningslinjer.  

Det utformes en elevplan til dokumentasjon, der tiltakene skisseres med hva som skal gjøres, når 
tiltakene skal gjøres, hvem som har ansvar og når det skal evalueres med statussjekk. Eleven er med i 
utformingen av planen og får mulighet til å mene noe om hvordan de lærer best og hvilke tiltak som 
fungerer for dem. PP-tjenesten og skolenes arbeid i ressursteam er et viktig bidrag i tidlig innsats for 
elever i risiko.  

Bekymringsfullt skolefravær og kommunal handlingsløype 
Bekymringsfullt skolefravær har økt siden pandemien. PP-tjenesten har fått 130 henvisninger siste år. 
Skolene, PP-tjenesten, helsetjenester og andre relevante tjenester samarbeider tett med elever og 
foreldre for å forebygge og iverksette tiltak tidlig for elever som strever med nærvær på skolen. 
Antallet elever som strever med nærvær har økt etter pandemien og tjenestene prioriterer dette 
arbeidet. En viktig suksessfaktor er å avdekke og starte arbeidet så tidlig som mulig. Årsakene til at 
situasjonen har blitt vanskelig for eleven er ofte sammensatte.  

PP-tjenesten har utformet en kommunal handlingsløype for dette tverrfaglige arbeidet, som skolen 
og øvrige støtteapparat følger. Denne har til hensikt å bidra til at skolen og andre fanger opp og 
handler tidlig ved tegn på bekymringsfullt fravær. I tillegg skal den sikre et hensiktsmessig, tverrfaglig 
lag rundt eleven og koordinere tiltakene.   

Økning i antall henvisninger til PP- tjenesten  
Antallet henvisninger til PP-tjenesten har økt. En forklaring kan være at pandemien har ført til at det 
er flere sårbare elever og etterspørselen etter støtte og hjelp har økt. Det kan også handle om at PP-
tjenesten arbeider med tidlig innsats og forebyggende arbeid via samarbeidsmodellen og ber om 
henvisninger på et tidligere tidspunkt. Det forebyggende arbeidet og utprøving av tiltak i samarbeids-
modellen har som mål at flere elever skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, og at de skal få 
utnyttet sitt potensiale for læring så langt det lar seg gjøre innenfor et inkluderende fellesskap og 
innenfor den ordinære opplæringen. Det nye handlingsrommet skolen er gitt for å arbeide med 
inkluderende fellesskap er også avhengig av lærernorm og mulighet for å tenke nytt og endre praksis.   
 
Flere offentlige utredninger peker på drivere for at andelen elever med spesialundervisning varierer. 
De mest kjente omhandler kvaliteten på den ordinære opplæringen, økt fokus på internasjonale og 
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Modellen er praksisnær og den forutsetter at skolene bruker det utvidede handlingsrommet gitt i
nasjonale retningslinjer.

Det utformes en elevplan til dokumentasjon, der tiltakene skisseres med hva som skal gjøres, når
tiltakene skal gjøres, hvem som har ansvar og når det skal evalueres med statussjekk. Eleven er med i
utformingen av planen og får mulighet t i l å mene noe om hvordan de lærer best og hvilke tiltak som
fungerer for dem. PP-tjenesten og skolenes arbeid i ressursteam er et viktig bidrag i tidlig innsats for
elever i risiko.

Bekymringsfullt skolefravær ogkommunal handlingsløype
Bekymringsfullt skolefravær har økt siden pandemien. PP-tjenesten har fått 130 henvisninger siste år.
Skolene, PP-tjenesten, helsetjenester og andre relevante tjenester samarbeider tett med elever og
foreldre for å forebygge og iverksette tiltak tidlig for elever som strever med nærvær på skolen.
Antallet elever som strever med nærvær har økt etter pandemien og tjenestene prioriterer dette
arbeidet. En viktig suksessfaktor er å avdekke og starte arbeidet så tidlig som mulig. Årsakene ti l at
situasjonen har blitt vanskelig for eleven er ofte sammensatte.

PP-tjenesten har utformet en kommunal handlingsløype for dette tverrfaglige arbeidet, som skolen
og øvrige støtteapparat følger. Denne har ti l hensikt å bidra ti l at skolen og andre fanger opp og
handler tidlig ved tegn på bekymringsfullt fravær. I tillegg skal den sikre et hensiktsmessig, tverrfaglig
lag rundt eleven og koordinere tiltakene.

Økningi antall henvisninger til PP- tjenesten
Antallet henvisninger ti l PP-tjenesten har økt. En forklaring kan være at pandemien har ført t i l at det
er flere sårbare elever og etterspørselen etter støtte og hjelp har økt. Det kan også handle om at PP-
tjenesten arbeider med tidlig innsats og forebyggende arbeid via samarbeidsmodellen og ber om
henvisninger på et tidligere tidspunkt. Det forebyggende arbeidet og utprøving av tiltak i samarbeids-
modellen har som mål at flere elever skal få et forsvarlig utbytte av opplæringen, og at de skal få
utnyttet sitt potensiale for læring så langt det lar seg gjøre innenfor et inkluderende fellesskap og
innenfor den ordinære opplæringen. Det nye handlingsrommet skolen er gitt for å arbeide med
inkluderende fellesskap er også avhengig av lærernorm og mulighet for å tenke nytt og endre praksis.

Flere offentlige utredninger peker på drivere for at andelen elever med spesialundervisning varierer.
De mest kjente omhandler kvaliteten på den ordinære opplæringen, økt fokus på internasjonale og
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nasjonale tester og kartlegginger, og økt fokus på rettigheter og diagnostisering (Nordahl 2018). Det 
antas også at spesialundervisning kompenserer for store og sammensatte helseutfordringer i skolen. 
 
 
3.1.9 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge 
Som følge av pandemien ble det bevilget ekstra midler til kommunene for å kunne sette inn tiltak 
rettet mot sårbare barn og unge.  
 
Barnehager har brukt midlene til arbeid med å skape et inkluderende barnehagemiljø. Det har blitt 
jobbet systematisk med ulike områder som utemiljø, språkutvikling og det psykososiale miljøet 
generelt. Barna har blitt involvert i ulik grad. Noen har gjennomført barnesamtaler med barna, og 
kartlagt hva de tenker vil skape fellesskap. Midlene har også gått til innkjøp av ulike typer 
lekemateriale, bøker og «snakkepakker». 
    
Skolene har benyttet penger til å lønne ansatte, som miljøarbeider, ekstra pedagoger eller 
assistenter for å gjennomføre ulike tiltak. Det har vært frokosttilbud og aktiviteter i midttimen for å 
støtte elever som strever med å finne sin plass på skolen, eller tiltak rettet mot elever som har 
angstproblematikk eller skolevegring. Midlene er også benyttet til ekstra leksehjelp og oppfølging 
knyttet til grunnleggende ferdigheter for utvalgte elever.  
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3.2 Utviklingsarbeid i barnehagene 
3.2.1 Satsningsområder 
Inkluderende fellesskap 
Inkluderende fellesskap er et overordnet satsningsområde i barnehagene. All kompetanseheving 
skjer innenfor denne rammen, men kan ha ulik vinkling. En viktig del av det har vært arbeidet med å 
implementere barnehagelovens kapitel om psykososialt barnehagemiljø. Kapittelet handler om 
barnehagens plikt til å arbeide for et leke og læringsmiljø hvor alle barn er inkludert i 
gruppefellesskapet og man aktivt handler dersom barn opplever krenkelser fra andre barn eller 
ansatte. Barnehagene skal jobbe for å fremme et godt og trygt barnehagemiljø der alle barn opplever 
fellesskap som fremmer helse, trivsel, lek og læring. Barnehagen har ved dette fått et skjerpet ansvar 
for å ivareta barn med en særskilt sårbarhet og bidra til at disse barna opplever vennskap og 
fellesskap i barnehagen. 
 
Se meg – hele meg 
Se meg – hele meg er et felles satsningsområde for barnehagene i Nordre Follo kommune. Se meg – 
hele meg handler om å forebygge vold og overgrep mot barn, og har en fagplan med et årshjul, 
progresjonsplan og verktøy for refleksjon. Det er også utarbeidet foreldreinformasjon på kommunens 
nettsider. 
 
Arbeidet i barnehagene har som hovedhensikt å gi økt kunnskap til barn, foreldre og personalet. Barn 
skal bli kjent med ord og begreper slik at de kan snakke om kropp, seksualitet, grenser og helse. Barn 
skal lære hva som er normalt, hva som ikke er normalt, hva som er lov og ikke er lov.  
 
Barnehagene har kommet langt i dette arbeidet og vil nå videreutvikle denne planen slik at 
personalet i større grad blir i stand til å avdekke og snakke med barn som opplever vold og overgrep.  
 
 
3.2.2 Nettverk 
Barnehageleder- og pedagogisk ledernettverk 
Kompetanseheving for barnehagene gjennomføres både internt i den enkelte barnehage og i regi av 
kompetansesenteret i Utvikling og forvaltning. Barnehageåret 2021/2022 har vært et krevende år å 
jobbe med kompetanseheving i. Mye av fokuset i barnehage har handlet om å være til stede sammen 
med barna i hverdagen og det har vært lite rom får å ta ut ansatte for å delta på kompetanseheving.  
 
Vi har gjennomført planlagte nettverk for barnehageledere og noen få for pedagogiske ledere. Det 
overordnede temaet for kompetanseheving er inkluderende fellesskap. Nordre Follo kommune 
samarbeider med OsloMet som sammen med interne ressurser bidrar med fagkompetanse inn i 
satsingen. 
 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
Kommunen deltar i Utdanningsdirektorates (Udir) satsning Inkluderende barnehage- og skolemiljø 
(IBS). Tre barnehager får særlig kompetanseheving knyttet til temaer som mobbing, psykososialt 
miljø, aktivitetsplikt og hvordan lede arbeidet med dette i den enkelte barnehage. Denne satsningen 
avsluttes høsten 2022 og vi vil jobbe videre med hvordan vi kan dra kompetanse fra dette prosjektet 
til andre barnehager i kommunen. Noen av barnehagene deltar også i den nasjonale satsingen 
«Barnas verneombud» som en satsning i et samarbeid mellom Statsforvalteren, Stine Sofies stiftelse 
og Private barnehagers landsforbund (PBL). 
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Veiledning for nyutdannede barnehagelærere 
Veiledning for nyutdannede barnehagelærere er viktig for å rekruttere og beholde barnehagelærere i 
yrket. Vi har systematisk gruppeveiledning for de som er 1. og 2. år ute i jobb i barnehagene. Vi har 
hatt en kombinasjon av fysiske samlinger og veiledninger, og bruk av digitale løsninger. For mange 
nyutdannende barnehagelærere er dette en verdifull og viktig arena for å få veiledning utenfor egen 
arbeidsplass sammen med andre som kjenner på noen av de sammen utfordringene og erfaringer i 
yrket. Det er mellom 30 og 40 nyutdannede barnehagelærere som får tilbud om denne veiledningen 
årlig. 
 
 
3.2.3 Fagkvelder og planleggingsdager 
Barnehagene har gjennom året hatt tilbud om å delta på digitale fagkvelder. Dette har vært en god 
måte for å bidra til økt kompetanse innenfor satsningsområdet. Barnehagenes planleggingsdager 
brukes internt i barnehagen, men også til felles tema med eksterne foredragsholdere som for 
eksempel med temaet, hvordan skape rom for lek der alle kan delta. 
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4 Tall og resultater for skole 
4.1 Elever og undervisningspersonale 
 
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober 2021.  
 
4.1.1 Elevtall 
 

Skoler 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 
Bøleråsen skole 393 375 361 345 337 
Finstad skole 515 525 537 535 515 
Fløysbonn ungdomsskole 224 206 234 268 289 
Flåtestad ungdomsskole 332 322 302 288 277 
Follo barne- og ungdomsskole 51 48 59 61 62 
Greverud skole 580 588 584 569 544 
Haugjordet ungdomsskole  532 546 518 507 494 
Hebekk skole 410 394 391 386 396 
Hellerasten ungdomsskole 197 208 198 184 220 
Ingieråsen ungdomsskole 335 325 326 336 332 
Kolbotn skole 386 371 355 344 351 
Kråkstad skole 345 335 341 350 361 
Langhus skole 412 408 419 440 442 
Siggerud skole 434 425 426 421 416 
Ski skole 451 461 479 473 470 
Ski ungdomsskole 511 566 577 605 610 
Skotbu skole 52 45 39 34 25 
Sofiemyr skole 387 385 371 385 393 
Avd. Sofiemyråsen 14 13 11 13 13 
Tårnåsen skole 548 586 599 599 562 
Vassbonn skole 405 414 398 386 412 
Vevelstadåsen skole 361 327 293 316 297 
Østli skole 339 331 320 332 366 
Nordre Follo  8214 8204 8138 8177 8184 

 
 

 
4.1.2 Prognoser for elevtall på 1. trinn de kommende år 
 

Skoler  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Bøleråsen 50 32 39 39 39 45 39 39 39 39 39 39 39 
Finstad  60 68 71 69 80 78 79 79 80 81 86 88 90 
Greverud  67 63 66 62 66 67 69 72 72 73 73 72 72 
Hebekk  47 44 49 50 46 48 46 46 46 46 47 50 51 
Kolbotn 50 51 65 57 53 56 52 52 53 56 57 59 61 
Kråkstad 26 29 18 25 23 27 23 23 23 23 22 22 22 
Langhus  67 54 63 66 69 72 71 71 69 71 73 74 73 
Siggerud 34 28 35 38 30 31 31 31 31 31 31 31 31 
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Skoler  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 
Ski  86 65 84 81 81 91 91 95 98 101 101 102 103 
Skotbu  12 8 10 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 
Sofiemyr 73 78 90 89 95 91 84 86 89 88 88 87 86 
Tårnåsen 74 71 65 67 75 69 70 70 69 70 69 69 69 
Vassbonn 56 56 57 47 53 55 50 50 51 55 56 59 61 
Vevelstadåsen 34 49 41 41 45 52 48 50 52 51 51 50 51 
Østli 65 53 68 57 56 61 55 54 54 54 54 54 54 
Nordre Follo 802 762 811 796 805 795 804 811 819 826 832 836 870 

Prognosen tar ikke hensyn til at noe vil søke seg til andre skoler enn kretsriktig skole. Tallene kan derfor avvike 
fra de faktiske elevtallene på den enkelte skole.  
 
 
4.1.3 Lærertetthet 
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær 
undervisning hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke 
regnes med. Diagrammet under viser gjennomsnittlig antall elever per lærer ved skolene i Nordre 
Follo kommune, kommunegruppe 11, Viken fylke og landet ellers på 1.-4., 5.-7. og 8.-10. trinn. 

 
Diagrammet viser at det i den ordinære undervisningen er flere elever per lærer i Nordre Follo enn 
landsgjennomsnittet og snittet i Viken og Kommunegruppe 11. Det er lite endring fra fjorårets 
resultat. Skolenes ressurstildeling er i henhold til nasjonalt fastsatt lærernorm med 15 elever på 1.-4. 
trinn og 20 elever på 5.-10. trinn.  
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4.1.4 Spesialundervisning  

Spesialundervisning gis til elever som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen, basert på 
sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fra skolen. Det handler om at eleven skal jobbe med 
færre eller andre mål enn trinnet, eller at opplæringen eleven får skal organiseres annerledes enn for 
klassen. I hvilken grad elever har utbytte av opplæringen, avhenger i stor grad av hvordan den 
ordinære opplæringen gjennomføres. Ved å tilrettelegge for en opplæring som i størst mulig grad 
møter alle elever i fellesskapet, både når det gjelder innholdet og hvordan undervisningen 
organiseres, minsker behovet for spesialundervisning. Det gjelder både antall elever og omfanget av 
spesialundervisning for den enkelte. Det å oppleve seg som en del av gruppen er viktig for den 
enkelte, og har ofte en positiv effekt på læring. For å sikre inkluderende fellesskap og tidlig innsats er 
skolens handlingsrom innenfor ordinær opplæring økt (St. meld. 6 2019-2020 og forslag til ny 
opplæringslov). 

Andelen av elevene som fikk spesialundervisning skoleåret 2021-2022 ligger på totalt på 6,2 % for 
Nordre Follo kommune, noe som er godt under landsgjennomsnittet og for Viken. På barnetrinnet 
har trenden vært nedadgående de siste årene og 4,9 % av elevene fikk spesialundervisning i skoleåret 
2021-2022. På ungdomstrinnet har tallene vært jevnt økende, men Nordre Follo ligger fortsatt under 
landsgjennomsnittet og for Viken. Offentlige utredninger (blant annet Nordahl 2018) peker på flere 
mulige årsaker til utviklingen som kan legges til grunn for økt bruk av spesialundervisning med 
økende elevtrinn. Elevers evne til å tilegne seg ferdigheter blir mer synlig med økt alder og forventet 
progresjon, og i læreplanens kompetansemål stilles det større krav til elevens refleksjonsevne og 
abstraksjon med økende trinn. De mest kjente forklaringene på økt omfang av spesialundervisning på 
ungdomstrinn kan også omhandle kvaliteten på den ordinære opplæringen, økt fokus på nasjonale 
tester og kartlegginger, og økt fokus på rettigheter og diagnostisering (Nordahl 2018). Det antas også 
at spesialundervisning kompenserer for store og sammensatte helseutfordringer i skoletiden.  

Antall henvisninger til PP-tjenesten har økt 
siste skoleår, men skolene og PP-tjenestens 
arbeid med samarbeidsmodellen kan indikere 
en mulig faktor på nedgang i spesial-
undervisningsprosent på barnetrinn. En rekke 
tiltak er iverksatt for å forebygge at barn og elever utvikler behov for indikerte tiltak som 
spesialundervisning.  
 
Antall aktive saker i PPT per august 2022:  

Oppdrag/status Antall 
Sakkyndig vurdering / dysleksivurdering 88 
Samarbeid / elevplan 218 
Oppfølging av elever med spesialundervisning 678 

År Antall henvisninger til PP-
tjenesten på grunnskole 

2020 336 
2021 424 
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Spesialundervisning gis ti l elever som ikke har utbytte av den ordinære opplæringen, basert på
sakkyndig vurdering fra PPT og enkeltvedtak fra skolen. Det handler om at eleven skal jobbe med
færre eller andre mål enn trinnet, eller at opplæringen eleven får skal organiseres annerledes enn for
klassen. I hvilken grad elever har utbytte av opplæringen, avhenger i stor grad av hvordan den
ordinære opplæringen gjennomføres. Ved å tilrettelegge for en opplæring som i størst mulig grad
møter alle elever i fellesskapet, både når det gjelder innholdet og hvordan undervisningen
organiseres, minsker behovet for spesialundervisning. Det gjelder både antall elever og omfanget av
spesialundervisning for den enkelte. Det å oppleve seg som en del av gruppen er viktig for den
enkelte, og har ofte en positiv effekt på læring. For å sikre inkluderende fellesskap og tidlig innsats er
skolens handlingsrom innenfor ordinær opplæring økt (St. meld. 6 2019-2020 og forslag ti l ny
opplæringslov).

Andelen av elevene som fikk spesialundervisning skoleåret 2021-2022 ligger på totalt på 6,2 % for
Nordre Follo kommune, noe som er godt under landsgjennomsnittet og for Viken. På barnetrinnet
har trenden vært nedadgående de siste årene og 4,9 % av elevene fikk spesialundervisning i skoleåret
2021-2022. På ungdomstrinnet har tallene vært jevnt økende, men Nordre Follo ligger fortsatt under
landsgjennomsnittet og for Viken. Offentlige utredninger (blant annet Nordahl 2018) peker på flere
mulige årsaker ti l utviklingen som kan legges ti l grunn for økt bruk av spesialundervisning med
økende elevtrinn. Elevers evne ti l å tilegne seg ferdigheter blir mer synlig med økt alder og forventet
progresjon, og i læreplanens kompetansemål stilles det større krav til elevens refleksjonsevne og
abstraksjon med økende trinn. De mest kjente forklaringene på økt omfang av spesialundervisning på
ungdomstrinn kan også omhandle kvaliteten på den ordinære opplæringen, økt fokus på nasjonale
tester og kartlegginger, og økt fokus på rettigheter og diagnostisering (Nordahl 2018). Det antas også
at spesialundervisning kompenserer for store og sammensatte helseutfordringer i skoletiden.

Antall henvisninger ti l PP-tjenesten har økt
siste skoleår, men skolene og PP-tjenestens
arbeid med samarbeidsmodellen kan indikere 2020
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spesialundervisning.

Antall aktive saker i PPT per august 2022:
Oppdrag/status Antall
Sakkyndig vurdering/ dysleksivurdering 88
Samarbeid/ elevplan I 218
Oppfølging av elever med spesialundervisning 678
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4.2 Læringsmiljø 
4.2.1 Elevundersøkelsen 
Læring og mestring er skolens hovedoppdrag. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever 
får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er gjennomført i november 2021 og er 
obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt 
sammen til indekser som er sammensatte mål. Skalaen går fra 1 til 5 hvor høy verdi betyr positivt 
resultat.  
 

• Støtte fra lærer 
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

• Vurdering for læring 
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. 

• Læringskultur 
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom 
for å gjøre feil i læringsarbeidet. 

• Mestring 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og 
arbeid på skolen. 

• Elevdemokrati og medvirkning 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om 
de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. 

• Trivsel 
Indeksen viser elevens generelle trivsel på skolen. 

 
7. trinn 

7. trinn 2021-22 Nordre Follo Kommunegruppe 11 Viken  Nasjonalt 
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,7 3,7 3,7 
Læringskultur 3,9 3,9 3,9 3,9 
Mestring 4,0 4,0 4,0 4,0 
Støtte fra lærerne 4,3 4,3 4,3 4,3 
Vurdering for læring 3,7 3,8 3,8 3,7 
Trivsel 4,2 4,2 4,2 4,1 

Skala 1 til 5 hvor høy verdi betyr positivt resultat  
 

3.6
3.9 4.0

4.3

3.7
4.2

3.7 3.9 4.0
4.3

3.7
4.1

1

2

3

4

5

Elevdemokrati og 
medvirkning

Læringskultur Mestring Støtte fra lærerne Vurdering for 
læring

Trivsel

Nordre Follo KOSTRA 11 Viken Nasjonalt

7. trinn 2021-22
Sammenligning med andre

4.2 Læringsmiljø
4.2.1 Elevundersøkelsen
Læring og mestring er skolens hovedoppdrag. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever
får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Undersøkelsen er gjennomført i november 2021 og er
obligatorisk for elever på 7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt
sammen ti l indekser som er sammensatte mål. Skalaen går fra l t i l 5 hvor høy verdi betyr positivt
resultat.

• Støtte fra lærer
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.

• Vurdering for læring
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring.

• Læringskultur
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom
for å gjøre feil i læringsarbeidet.

• Mestring
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og
arbeid på skolen.

• Elevdemokrati ogmedvirkning
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om
de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.

• Trivsel
Indeksen viser elevens generelle trivsel på skolen.

7. trinn
7. trinn 2021-22 I Nordre Follo I Kommunegruppe 11 I Viken I Nasjonalt

Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,7 3,7 3,7
Læringskultur 3,9 3,9 3,9 3,9
Mestring 4,0 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,3 4,3 4,3 4,3
Vurdering for læring 3,7 3,8 3,8 3,7
Trivsel 4,2 4,2 4,2 4,1

Skala l til 5 hvor høy verdi betyr positivt resultat
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Vurdering  
Nordre Follo har jevnt over gode resultater på Elevundersøkelsen. De ligger omkring gjennomsnittet i 
kommunegruppe 11, Viken og landet i samtlige kategorier. Elevene på 7. trinn svarer at de trives 
godt på skolen, de får god støtte fra lærerne og de opplever mestring. I kategorien Elevdemokrati og 
medvirkning ligger Nordre Follo under landsgjennomsnittet.  
 
Sammenlignet med fjorårets tall fra Elevundersøkelsen, ser vi en nedgang på flere indikatorer. Dette 
kan være et resultat av at elevens skolehverdag har vært preget av pandemi og at det har påvirket 
barn og unges læring og trivsel. Fra nasjonalt nivå er det klarlagt at tiltaksbyrden har vært høy for 
barn og unge. Dette er resultater og en utvikling vi må følge spesielt med på.  
 

 
 
Resultater på 7. trinn skolevis i Nordre Follo: 
 
Skalaen er fra 1-5 bortsett fra mobbetallene som vises prosentvis. 

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.  
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Trivsel 4,1 4,3 4,2 4,4 4,4 3,6 4,0 4,3 4,2 4,2 4,4 4,3 4,3 4,5 4,2 

Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 3,9 4,3 4,4 4,2 4,0 4,7 4,5 4,4 4,5 4,3 

Vurdering for 
læring 
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Læringskultur 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,5 3,7 3,6 3,2 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9 
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Utvikling Nordre Follo 7. trinn 

Vurdering
Nordre Follo har jevnt over gode resultater på Elevundersøkelsen. De ligger omkring gjennomsnittet i
kommunegruppe 11, Viken og landet i samtlige kategorier. Elevene på 7. trinn svarer at de trives
godt på skolen, de får god støtte fra lærerne og de opplever mestring. I kategorien Elevdemokrati og
medvirkning ligger Nordre Follo under landsgjennomsnittet.

Sammenlignet med fjorårets tall fra Elevundersøkelsen, ser vi en nedgang på flere indikatorer. Dette
kan være et resultat av at elevens skolehverdag har vært preget av pandemi og at det har påvirket
barn og unges læring og trivsel. Fra nasjonalt nivå er det klarlagt at tiltaksbyrden har vært høy for
barn og unge. Dette er resultater og en utvikling vi må følge spesielt med på.
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Resultater på 7. trinn skolevis i Nordre Follo:

Skalaen er fra 1-5 bortsett fra mobbetallene som vises prosentvis.
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Trivsel 4,1 4,3 4,2 4,4 4,4 3,6 4,0 4,3 4,2 4,2 4,4 4,3 4,3 4,5 4,2

Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 3,9 4,3 4,4 4,2 4,0 4,7 4,5 4,4 4,5 4,3

Vurdering for 4,3 3,7 3,6 4,0 3,6 3,4 3,5 3,6 3,7 3,1 4,0 3,9 3,9 3,9 3,7
læring
LæringskuItur 4,3 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,5 3,7 3,6 3,2 4,1 4,0 4,0 4,1 3,9

Mestring 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 3,6 4,1 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,0 4,2 4,0

Elevdemokrati og 14,1 3,5 3,7 4,2 3,3 3,4 3,6 3,3 3,1 3,1 3,9 3,8 4,0 3,6 3,6
medvirkning
Mobbing på * * * * * • • • •N ..... 0 0 0 u,

N ..... * * * ivskolen "' v,
"cf. "cf. ';fe.

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
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Vurdering  
Tabellen og diagrammet over viser resultatene fra Elevundersøkelsen på den enkelte barneskole i 
kommunen. Ved en slik sammenligning må det tas hensyn til at resultatene vil variere mellom 
skolene fra år til år og at forskjeller kan slå mer ut på små skoler enn på større skoler. Tallene viser at 
variasjonen mellom skolene er mindre innenfor kategoriene Støtte fra lærerne og Mestring, enn i 
kategoriene Elevdemokrati og medvirkning og Vurdering for læring. Arbeid med vurdering vil fortsatt 
være satsingsområde for skolene i Nordre Follo skoleåret 2022-23. Handlingsplanen – demokrati for 
barn og unge ble vedtatt våren 2022 og iverksettes på skolene skoleåret 2022-23.  
 
Nordre Follo kommune har etablert lærende nettverk for ressurspersoner fra skolene på flere 
fagområder. I dag er det mer enn ti nettverk som dekker ulike behov og samles med ulik frekvens. 
Tre av nettverkene omhandler elevens skolemiljø. Skolemiljønettverket er ledet av skolemiljøteamet 
i Forebygging og tiltak, tre skoler og tre barnehager deltar i Utdanningsdirektoratets satsing; 
Inkluderende barnehage- og skolemiljø og i tillegg har PALS-skolene et eget nettverk. I nettverkene er 
målet kompetanseutvikling i å skape og opprettholde gode og trygge skolemiljøer, samt forebygge, 
avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Ved blant annet deling av praksiseksempler i 
nettverkene drar skolene nytte av hverandres erfaringer.  
 
Noen skoler kan ha utfordringer knyttet til trinn eller klasser. Skoleeier har fulgt opp og følger opp 
skolene videre der det er negative avvik i resultatene. I alle saker må det jobbes både på system og 
individnivå med tiltak og oppfølging over tid. Skolene redegjør for tiltak i forhold til 
Elevundersøkelsen på skolesidene i tilstandsrapporten.  
 
10. trinn:  

 Nordre Follo Kommunegruppe 11 Viken  Nasjonalt 
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,4 3,4 3,4 
Læringskultur 3,8 3,8 3,8 3,8 
Mestring 3,9 3,9 3,9 3,9 
Støtte fra lærerne 4,0 4,0 4,0 4,0 
Vurdering for læring 3,3 3,3 3,3 3,3 
Trivsel 4,2 4,1 4,1 4,1 
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Vurdering
Tabellen og diagrammet over viser resultatene fra Elevundersøkelsen på den enkelte barneskole i
kommunen. Ved en slik sammenligning må det tas hensyn ti l at resultatene vil variere mellom
skolene fra år til år og at forskjeller kan slå mer ut på små skoler enn på større skoler. Tallene viser at
variasjonen mellom skolene er mindre innenfor kategoriene Støtte fra lærerne og Mestring, enn i
kategoriene Elevdemokrati og medvirkning og Vurdering f o r læring. Arbeid med vurdering vil fortsatt
være satsingsområde for skolene i Nordre Follo skoleåret 2022-23. Handlingsplanen - demokrati for
barn og unge ble vedtatt våren 2022 og iverksettes på skolene skoleåret 2022-23.

Nordre Follo kommune har etablert lærende nettverk for ressurspersoner fra skolene på flere
fagområder. I dag er det mer enn ti nettverk som dekker ulike behov og samles med ulik frekvens.
Tre av nettverkene omhandler elevens skolemiljø. Skolemiljønettverket er ledet av skolemiljøteamet
i Forebygging og tiltak, t re skoler og tre barnehager deltar i Utdanningsdirektoratets satsing;
Inkluderende barnehage- og skolemiljø og i tillegg har PALS-skolene et eget nettverk. I nettverkene er
målet kompetanseutvikling i å skape og opprettholde gode og trygge skolemiljøer, samt forebygge,
avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser. Ved blant annet deling av praksiseksempler i
nettverkene drar skolene nytte av hverandres erfaringer.

Noen skoler kan ha utfordringer knyttet t i l trinn eller klasser. Skoleeier har fulgt opp og følger opp
skolene videre der det er negative avvik i resultatene. I alle saker må det jobbes både på system og
individnivå med tiltak og oppfølging over tid. Skolene redegjør for tiltak i forhold til
Elevundersøkelsen på skolesidene i tilstandsrapporten.

10. trinn:

I Nordre Follo I Kommunegruppe 11 I Viken I Nasjonalt
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,4 3,4 3,4
Læringskultur 3,8 3,8 3,8 3,8
Mestring 3,9 3,9 3,9 3,9
Støtte fra lærerne 4,0 4,0 4,0 4,0
Vurdering for læring 3,3 3,3 3,3 3,3
Trivsel 4,2 4,1 4,1 4,1
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Vurdering  
Også på 10. trinn er resultatet i Nordre Follo likt eller over gjennomsnittet i kommunegruppe 11, 
Viken og landet ellers. Elevene svarer at de trives godt på skolen, får faglige utfordringer og at de får 
støtte fra lærer og hjemmefra. Utviklingen fra året før viser en liten nedgang på enkelte indikatorer 
og kan forklares med at pandemien hadde pågått halvannet år da undersøkelsen ble gjennomført.  
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Vurdering
Også på 10. trinn er resultatet i Nordre Follo likt eller over gjennomsnittet i kommunegruppe 11,
Viken og landet ellers. Elevene svarer at de trives godt på skolen, får faglige utfordringer og at de får
støtte fra lærer og hjemmefra. Utviklingen fra året før viser en liten nedgang på enkelte indikatorer
og kan forklares med at pandemien hadde pågått halvannet år da undersøkelsen ble gjennomført.
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Resultater på 10. trinn skolevis i Nordre Follo: 

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 

 
Vurdering 
Tabellen og diagrammet over viser resultatene fra Elevundersøkelsen på den enkelte ungdomsskole i 
kommunen. Ved en slik sammenligning må det tas hensyn til at resultatene vil variere mellom 
skolene fra år til år og at forskjeller kan slå mer ut på små skoler enn på større skoler. Tallene viser at 
variasjonen mellom skolene er mindre innenfor kategoriene Trivsel, Mestring og Utdanning og 
yrkesveiledning, enn i kategoriene Elevdemokrati og medvirkning og Støtte fra lærerne. Kategorien 
Vurdering for læring er lav på de fleste skolene, og for noen skoler under nivået hos de vi 
sammenligner oss med. Arbeid med vurdering vil være satsingsområde også for ungdomsskolene i 
Nordre Follo skoleåret 2022-23. Handlingsplanen, demokrati for barn og unge, ble vedtatt våren 
2022 og iverksettes dette skoleåret.  
 
Noen skoler kan ha utfordringer knyttet til trinn eller klasser. Skoleeier har fulgt opp og følger opp 
skoler videre der det er avvik i resultatene. I alle saker må det jobbes på både system og individnivå 
med tiltak og oppfølging over tid. Skolene redegjør for tiltak i forhold Elevundersøkelsen på skole-
sidene i tilstandsrapporten.  
 
Arbeid i lærende nettverk har vært og er et av satsingsområdene i Nordre Follo. Nordre Follo har tre 
nettverk med søkelys på det psykososiale skolemiljøet; skolemiljø-nettverk, PALS-nettverk og 
nettverk for inkluderende barnehage og skolemiljø. Arbeid i lærende nettverk skal bidra til 
kompetanseheving blant annet gjennom praksisfortellinger og annen erfaringsdeling.  
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"Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.
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Vurdering
Tabellen og diagrammet over viser resultatene fra Elevundersøkelsen på den enkelte ungdomsskole i
kommunen. Ved en slik sammenligning må det tas hensyn ti l at resultatene vil variere mellom
skolene fra år til år og at forskjeller kan slå mer ut på små skoler enn på større skoler. Tallene viser at
variasjonen mellom skolene er mindre innenfor kategoriene Trivsel, Mestring og Utdanning og
yrkesveiledning, enn i kategoriene Elevdemokrati og medvirkning og Støtte fra lærerne. Kategorien
Vurdering f o r læring er lav på de fleste skolene, og for noen skoler under nivået hos de vi
sammenligner oss med. Arbeid med vurdering vil være satsingsområde også for ungdomsskolene i
Nordre Follo skoleåret 2022-23. Handlingsplanen, demokrati for barn og unge, ble vedtatt våren
2022 og iverksettes dette skoleåret.

Noen skoler kan ha utfordringer knyttet t i l trinn eller klasser. Skoleeier har fulgt opp og følger opp
skoler videre der det er avvik i resultatene. I alle saker må det jobbes på både system og individnivå
med tiltak og oppfølging over tid. Skolene redegjør for tiltak i forhold Elevundersøkelsen på skole-
sidene i tilstandsrapporten.

Arbeid i lærende nettverk har vært og er et av satsingsområdene i Nordre Follo. Nordre Follo har t re
nettverk med søkelys på det psykososiale skolemiljøet; skolemiljø-nettverk, PALS-nettverk og
nettverk for inkluderende barnehage og skolemiljø. Arbeid i lærende nettverk skal bidra ti l
kompetanseheving blant annet gjennom praksisfortellinger og annen erfaringsdeling.
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4.2.2  Mobbing på skolen 
Mobbing på skolen er en samleskår som viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av 
medelever, mobbet digitalt og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.  
 
Svaralternativene for elevene på om de blir mobbet er ikke i det hele tatt, en sjelden gang, 2 eller 3 
ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken og flere ganger i uken. Andelen viser summen av de tre 
siste svaralternativene og sier med andre ord ikke entydig hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.  
 

7. trinn Nordre Follo Kommunegruppe 11 Viken  Nasjonalt 
2020-21 6,8 % 7,3 % 7,4 % 7,5 % 
2021-22 5,2 % 7,9 % 7,6 % 7,9 % 

 

 
 

10. trinn Nordre Follo Kommunegruppe 11 Viken Nasjonalt 
2020-21 4,3 % 5,3 % 5,3 % 5,5 % 
2021-22 4,1 % 5,8 % 5,5 % 5,7 % 

 

 
Vurdering 
Nordre Follo ligger godt under gjennomsnittet i landet, Viken og kommunegruppe 11 både for 7. og 
10. trinn når det gjelder andelen elever som oppgir at de blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden 
eller oftere. Mobbetallet er lavere på 10. trinn enn på 7. trinn. Vi ser imidlertid at det har vært en 
positiv utvikling på mobbetallene både på 7. og 10. trinn. På spørsmålet om digital mobbing, svarer 
1,6 % av elevene på 7. trinn i Nordre Follo at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
På landsbasis og i Viken er dette tallet 3,3 %. På 10. trinn svarer 1,4 % av elevene i Nordre Follo at de 
har blitt mobbet digitalt 2-3 ganger i måneden eller oftere, mens tallene i Viken og landet eller er på 
2,1 % og 2,2 %. Både på 7. og 10. trinn er det flere gutter enn jenter som oppgir at de har blitt 
mobbet digitalt.  
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medelever, mobbet digitalt og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Svaralternativene for elevene på om de blir mobbet er ikke i det hele tatt , en sjelden gang, 2 eller 3
ganger i måneden, omtrent 1 gang i uken og f lere ganger i uken. Andelen viser summen av de tre
siste svaralternativene og sier med andre ord ikke entydig hvor ofte elevene opplever å bli mobbet.
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Vurdering
Nordre Follo ligger godt under gjennomsnittet i landet, Viken og kommunegruppe 11 både for 7. og
10. trinn når det gjelder andelen elever som oppgir at de blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden
eller oftere. Mobbetallet er lavere på 10. trinn enn på 7. trinn. Vi ser imidlertid at det har vært en
positiv utvikling på mobbetallene både på 7. og 10. trinn. På spørsmålet om digital mobbing, svarer
1,6 % av elevene på 7. trinn i Nordre Follo at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere.
På landsbasis og i Viken er dette tallet 3,3 %. På 10. trinn svarer 1,4 % av elevene i Nordre Follo at de
har blitt mobbet digitalt 2-3 ganger i måneden eller oftere, mens tallene i Viken og landet eller er på
2,1 % og 2,2 %. Både på 7. og 10. trinn er det flere gutter enn jenter som oppgir at de har blitt
mobbet digitalt.
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Veien videre 
Skoleeier og skolene arbeider systematisk med informasjonen fra undersøkelsen. Resultatene 
analyseres i ledergruppen og presenteres og drøftes med personalet og elevene. Skolens resultater 
legges også frem for foreldrene. Data fra elevundersøkelsen, sammen med annen informasjon om 
læringsmiljøet, er et viktig grunnlag for å drøfte hvilke tiltak som skal settes inn og hvordan skolene 
skal arbeide med elevenes psykososiale miljø. Resultat og tiltak er tema på skoleeiers rutinemessige 
virksomhetsbesøk i skolene. Ved store avvik følger skoleeier opp for å drøfte aktuelle tiltak.  
 
Plan for et trygt og godt skolemiljø i Nordre Follo er utarbeidet og implementeres på skolene dette 
skoleåret. Det legges stor vekt på forebyggende arbeid, og ved mistanke eller varsel om mobbing 
skisserer planen hvordan dette skal håndteres og følges opp videre.  
 
Til tross for at forekomsten av mobbing ved skolene i Nordre Follo er relativt lav, og at resultatene 
viser en positiv utvikling, er mobbing et fenomen skolen alltid vil være nødt til å forebygge, avdekke 
og stoppe. Skolene og deres samarbeidspartnere har et kontinuerlig fokus på å skape et trygt og godt 
skolemiljø for alle. I Nordre Follo skal alle mobbesaker håndteres i tråd med kapittel 9A i 
opplæringsloven og den kommunale planen for trygt og godt skolemiljø.  
 
Nordre Follo kommune har etablert et eget team som jobber med skolemiljø. Skolemiljøteamet 
bistår skolene i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. I arbeidet legges det 
vekt på god klasseledelse, positive relasjoner, samarbeid mellom hjem og skole, forebygging og 
avdekking av mobbing. Arbeidet planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med aktuelle lærere 
og skoleledelsen, og ved involvering av elever og foresatte. Skolemiljøteamet mottar henvisninger fra 
skoleledelsen. Sammen med barnehageteamet utfører skolemiljøteamet funksjonen som 
kommunens mobbeombud.  
 
 

4.3 Resultater 
Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter 
som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Ferdighetene i lesing og regning 
måles gjennom nasjonale prøver som gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. I tillegg får elevene 
nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i faget engelsk. Nasjonale prøver gjennomføres om høsten hvert år, 
og resultatene foreligger vanligvis i desember.  
 
Nasjonale prøver har en skala der det nasjonale snittet er på 50. Skalaen gjør det mulig å 
sammenligne resultatene mellom prøver fra ett år til et annet. Landsgjennomsnittet vil alltid være 50 
for nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Dersom kommunen scorer høyere enn 50, er resultatet bedre 
enn landsgjennomsnittet og dersom skåren er lavere enn 50, er resultatet dårligere enn 
landsgjennomsnittet.  
 
På 9. trinn gjennomfører elevene de samme prøvene som 8. trinn i lesing og regning for å måle 
progresjonen. Landsgjennomsnittet på 9. trinn vil derfor ikke være 50 som på 8. trinn, da det er 
forventet en progresjon på 3-4 skalapoeng. Strengt tatt er prøvene på 8. trinn et uttrykk for hvilken 
kompetanse barneskolen har tilført elevene, mens prøvene på 9. trinn gir uttrykk for elevenes 
utvikling fra 8. til 9. trinn.  Dette betyr at informasjon fra prøven på 9. trinn kan brukes både til å 
sammenligne elevene med seg selv fra år til år, men også til å sammenligne forskjellen i prestasjoner 
mellom elevgruppene på 8. og 9. trinn. 
4.3.1 Nasjonale prøver 
 

Veien videre
Skoleeier og skolene arbeider systematisk med informasjonen fra undersøkelsen. Resultatene
analyseres i ledergruppen og presenteres og drøftes med personalet og elevene. Skolens resultater
legges også frem for foreldrene. Data fra elevundersøkelsen, sammen med annen informasjon om
læringsmiljøet, er et viktig grunnlag for å drøfte hvilke tiltak som skal settes inn og hvordan skolene
skal arbeide med elevenes psykososiale miljø. Resultat og tiltak er tema på skoleeiers rutinemessige
virksomhetsbesøk i skolene. Ved store avvik følger skoleeier opp for å drøfte aktuelle tiltak.

Plan for et trygt og godt skolemiljø i Nordre Follo er utarbeidet og implementeres på skolene dette
skoleåret. Det legges stor vekt på forebyggende arbeid, og ved mistanke eller varsel om mobbing
skisserer planen hvordan dette skal håndteres og følges opp videre.

Til tross for at forekomsten av mobbing ved skolene i Nordre Follo er relativt lav, og at resultatene
viser en positiv utvikling, er mobbing et fenomen skolen alltid vil være nødt ti l å forebygge, avdekke
og stoppe. Skolene og deres samarbeidspartnere har et kontinuerlig fokus på å skape et trygt og godt
skolemiljø for alle. I Nordre Follo skal alle mobbesaker håndteres i tråd med kapittel 9A i
opplæringsloven og den kommunale planen for trygt og godt skolemiljø.

Nordre Follo kommune har etablert et eget team som jobber med skolemiljø. Skolemiljøteamet
bistår skolene i arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for alle elever. I arbeidet legges det
vekt på god klasseledelse, positive relasjoner, samarbeid mellom hjem og skole, forebygging og
avdekking av mobbing. Arbeidet planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med aktuelle lærere
og skoleledelsen, og ved involvering av elever og foresatte. Skolemiljøteamet mottar henvisninger fra
skoleledelsen. Sammen med barnehageteamet utfører skolemiljøteamet funksjonen som
kommunens mobbeombud.

4.3 Resultater
AIie elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter
som gjør dem i stand ti l å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. Ferdighetene i lesing og regning
måles gjennom nasjonale prøver som gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn. I tillegg får elevene
nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i faget engelsk. Nasjonale prøver gjennomføres om høsten hvert år,
og resultatene foreligger vanligvis i desember.

Nasjonale prøver har en skala der det nasjonale snittet er på 50. Skalaen gjør det mulig å
sammenligne resultatene mellom prøver fra ett år t i l et annet. Landsgjennomsnittet vil alltid være 50
for nasjonale prøver på 5. og 8. trinn. Dersom kommunen scorer høyere enn 50, er resultatet bedre
enn landsgjennomsnittet og dersom skåren er lavere enn 50, er resultatet dårligere enn
landsgjennomsnittet.

På 9. trinn gjennomfører elevene de samme prøvene som 8. trinn i lesing og regning for å måle
progresjonen. Landsgjennomsnittet på 9. trinn vil derfor ikke være 50 som på 8. trinn, da det er
forventet en progresjon på 3-4 skalapoeng. Strengt tatt er prøvene på 8. trinn et uttrykk for hvilken
kompetanse barneskolen har tilført elevene, mens prøvene på 9. trinn gir uttrykk for elevenes
utvikling fra 8. t i l 9. trinn. Dette betyr at informasjon fra prøven på 9. trinn kan brukes både ti l å
sammenligne elevene med seg selv fra år til år, men også ti l å sammenligne forskjellen i prestasjoner
mellom elevgruppene på 8. og 9. trinn.

4.3.1 Nasjonale prøver

27



 
28

5. trinn 

 

 
 
Resultatene i lesing og engelsk er bedre i Nordre Follo sammenlignet med resultatet i 
kommunegruppe 11, Viken og landet ellers. I regning ligger vi likt som landsgjennomsnittet. 
Sammenlignet med resultatene på 5. trinn i fjor, ser vi en tilbakegang i regning, mens det er stabilt 
godt i lesing. Det er positivt med fremgang i engelsk.  
 
8. trinn 

 
Resultatet på 8. trinn er godt over resultatet i kommunegruppe 11, Viken og landet ellers  
både i lesing, regning og engelsk. 
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Resultatene i lesing og engelsk er bedre i Nordre Follo sammenlignet med resultatet i
kommunegruppe 11, Viken og landet ellers. I regning ligger vi likt som landsgjennomsnittet.
Sammenlignet med resultatene på 5. trinn i fjor, ser vi en tilbakegang i regning, mens det er stabilt
godt i lesing. Det er positivt med fremgang i engelsk.

8. trinn

Nasjonale prøver 8. trinn 2021-22
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Resultatet på 8. trinn er godt over resultatet i kommunegruppe 11, Viken og landet ellers
både i lesing, regning og engelsk.
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Resultatet på 8. trinn er stabilt godt på alle tre prøvene i Nordre Follo. 
 
9. trinn 

 
Resultatene på 9. trinn i Nordre Follo er meget gode og ligger over gjennomsnittet i kommunegruppe 
11, Viken og landet. Vi ser en liten tilbakegang både i lesing og regning sammenlignet med året før.  
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Resultatet på 8. trinn er stabilt godt på alle tre prøvene i Nordre Follo.

9. trinn
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Resultatene på 9. trinn i Nordre Follo er meget gode og ligger over gjennomsnittet i kommunegruppe
11, Viken og landet. Vi ser en liten tilbakegang både i lesing og regning sammenlignet med året før.
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4.3.2 Nasjonale prøver og mestringsnivåer 
På nasjonale prøver plasseres elevene på et mestringsnivå der 1 er lavest og 5 er høyest. På 5. trinn 
fordeles elevenes resultater på 3 mestringsnivåer. På 8. og 9. trinn er det 5 mestringsnivåer. Skolene 
har som mål at færrest mulig elever skal være på laveste mestringsnivå. I diagrammene under vises 
prosentvis fordeling på mestringsnivåene. 
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har som mål at færrest mulig elever skal være på laveste mestringsnivå. I diagrammene under vises
prosentvis fordeling på mestringsnivåene.
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Mestringsnivåer i Nordre Follo sammenlignet med nasjonalt nivå: 
 
LESING 

 

Vurdering og veien videre 
Nordre Follo har færre elever på laveste mestringsnivå i lesing sammenlignet med gjennomsnittet i 
landet. På 5. trinn ligger Nordre Follo 7,4 prosentpoeng under resultatet nasjonalt. 8. og 9. trinn i 
Nordre Follo har også færre elever på de laveste mestringsnivåene og en større andel elever på de 
høyeste nivåene enn landet ellers. På 8. trinn er 41,9 % av elevene på de to høyeste mestrings- 
nivåene, mens det samme tallet på 9. trinn er 57,5 %. Vi ser at ungdomsskolene i Nordre Follo løfter 
resultatene fra 8. til 9. trinn betydelig.  
 
Gode leseferdigheter gir elevene et godt grunnlag for videre skolegang. Kommunen fortsetter 
arbeidet med satsing på lesing, og skolene får oppfølging av kommunens lese- og skriveveileder.  
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Vurdering og veien videre
Nordre Follo har færre elever på laveste mestringsnivå i lesing sammenlignet med gjennomsnittet i
landet. På 5. trinn ligger Nordre Follo 7,4 prosentpoeng under resultatet nasjonalt. 8. og 9. trinn i
Nordre Follo har også færre elever på de laveste mestringsnivåene og en større andel elever på de
høyeste nivåene enn landet ellers. På 8. trinn er 41,9 % av elevene på de to høyeste mestrings-
nivåene, mens det samme tallet på 9. trinn er 57,5 %. Vi ser at ungdomsskolene i Nordre Follo løfter
resultatene fra 8. t i l 9. trinn betydelig.

Gode leseferdigheter gir elevene et godt grunnlag for videre skolegang. Kommunen fortsetter
arbeidet med satsing på lesing, og skolene får oppfølging av kommunens Iese- og skriveveileder.
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REGNING 

 

 

Vurdering og veien videre 
Resultatene på nasjonale prøver i regning på 5. trinn, viser at Nordre Follo fordeler seg ganske likt 
som landet ellers på de tre mestringsnivåene. På 8. trinn har Nordre Follo 23 % på de to laveste 
mestringsnivåene, mens tallet for landet ellers er 30,6 %. På de to høyeste mestringsnivåene har 8. 
trinn i Nordre Follo en større andel elever enn snittet nasjonalt. Resultatet på 9. trinn er meget godt 
med 15 % på de to laveste mestringsnivåene og 52,4 % på de to høyeste mestringsnivåene. Samme 
tall for landet ellers 20,3 % og 45,2 %.  
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Vurdering ogveien videre
Resultatene på nasjonale prøver i regning på 5. trinn, viser at Nordre Follo fordeler seg ganske likt
som landet ellers på de tre mestringsnivåene. På 8. trinn har Nordre Follo 23 % på de to laveste
mestringsnivåene, mens tallet for landet ellers er 30,6 %. På de to høyeste mestringsnivåene har 8.
trinn i Nordre Follo en større andel elever enn snittet nasjonalt. Resultatet på 9. trinn er meget godt
med 15 % på de to laveste mestringsnivåene og 52,4 % på de to høyeste mestringsnivåene. Samme
tall for landet ellers 20,3 % og 45,2 %.
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Grunnleggende ferdigheter i regning skal utvikles og nyttiggjøres i alle fag. Skolene jobber hele tiden 
for å løfte elevene fra de laveste mestringsnivåene og fortsetter som normalt sitt arbeid med fokus 
på grunnleggende ferdigheter i regning. I Newton Nordre Follo får elevene jobbe med regning 
knyttet til praktiske oppgaver. Skoleeier har arrangert en seminarrekke med utforskende matematikk 
skoleåret 2021-22 der alle skoler fikk tilbud om å sende lærere. 
 
 
ENGELSK 

 
 

Vurdering og veien videre  
På 5. trinn er resultatene i engelsk bedre enn snittet nasjonalt og bedre enn ved forrige måling. 
Nordre Follo har færre elever på mestringsnivå 1 og flere elever på høyeste mestringsnivå enn i 
landet ellers. På 8. trinn er resultatene i Nordre Follo også gode med 39,6 % av elevene på de to 
høyeste mestringsnivåene. Samme tall nasjonalt er 31,7 %. Skolene jobber videre med å heve 
elevenes ferdigheter i engelsk og setter inn nødvendige tiltak. Engelsk er ellers ikke et særskilt 
satsingsområde for kommunen. 
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Engelsk 8. trinn

Grunnleggende ferdigheter i regning skal utvikles og nyttiggjøres i alle fag. Skolene jobber hele tiden
for å løfte elevene fra de laveste mestringsnivåene og fortsetter som normalt sitt arbeid med fokus
på grunnleggende ferdigheter i regning. I Newton Nordre Follo får elevene jobbe med regning
knyttet t i l praktiske oppgaver. Skoleeier har arrangert en seminarrekke med utforskende matematikk
skoleåret 2021-22 der alle skoler fikk tilbud om å sende lærere.
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Vurdering ogveien videre
På 5. trinn er resultatene i engelsk bedre enn snittet nasjonalt og bedre enn ved forrige måling.
Nordre Follo har færre elever på mestringsnivå l og flere elever på høyeste mestringsnivå enn i
landet ellers. På 8. trinn er resultatene i Nordre Follo også gode med 39,6 % av elevene på de to
høyeste mestringsnivåene. Samme tall nasjonalt er 31,7 %. Skolene jobber videre med å heve
elevenes ferdigheter i engelsk og setter inn nødvendige tiltak. Engelsk er ellers ikke et særskilt
satsingsområde for kommunen.
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Resultater skolevis i Nordre Follo:  

 
Diagrammene viser at forskjellene mellom skolene er mindre jo eldre elevene blir. Det kan være 
både tilfeldige og ikke-tilfeldige årsaker til at resultatene varier i tid og skolene imellom, og en bør 
være varsom med å sammenlikne skolene direkte. Resultatene analyseres på skoleeier- og skolenivå 
og tiltak settes inn for å løfte elevene fra de laveste mestringsnivåene. Skoleeier følger opp skoler 
med store negative avvik og resultatene er tema på skoleeiers årlige virksomhetsbesøk. Skolene 
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Diagrammene viser at forskjellene mellom skolene er mindre jo eldre elevene blir. Det kan være
både tilfeldige og ikke-tilfeldige årsaker ti l at resultatene varier i t id og skolene imellom, og en bør
være varsom med å sammenlikne skolene direkte. Resultatene analyseres på skoleeier- og skolenivå
og tiltak settes inn for å løfte elevene fra de laveste mestringsnivåene. Skoleeier følger opp skoler
med store negative avvik og resultatene er tema på skoleeiers årlige virksomhetsbesøk. Skolene
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deltar i lærende nettverk og blir kurset i analysering og videre arbeid med resultater fra nasjonale 
prøver.  
 
 
4.3.3 Fritak nasjonale prøver 
Hovedregelen er at de nasjonale prøvene er obligatoriske for alle elever. Det kan gis fritak for elever 
med rett til spesialundervisning og særskilt språkopplæring, når det i tillegg er klart at prøve-
resultatet ikke vil ha mye å si for elevens videre opplæring. Ettersom det finnes elever som har 
individuelle opplæringsplaner som avviker mye fra ordinær læreplan, og en del elever som har svært 
mangelfulle norskkunnskaper, vil det alltid være en viss prosentandel fritatte elever på prøven.  
 
Diagrammet nedenfor viser andelen elever som er fritatt fra de nasjonale prøvene høsten 2021. 
Nordre Follo kommune har en lavere andel elever som er fritatt fra de nasjonale prøvene på 5. trinn 
enn i Viken og landet ellers. På 8. og 9. trinn i regning har Nordre Follo en større andel elever som er 
fritatt, mens de ligger under nivået i Viken og nasjonalt i lesing på 8. og 9. trinn.  
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prøver.

4.3.3 Fritak nasjonale prøver
Hovedregelen er at de nasjonale prøvene er obligatoriske for alle elever. Det kan gis fritak for elever
med rett t i l spesialundervisning og særskilt språkopplæring, når det i tillegg er klart at prøve-
resultatet ikke vil ha mye å si for elevens videre opplæring. Ettersom det finnes elever som har
individuelle opplæringsplaner som avviker mye fra ordinær læreplan, og en del elever som har svært
mangelfulle norskkunnskaper, vil det alltid være en viss prosentandel fritatte elever på prøven.

Diagrammet nedenfor viser andelen elever som er fritatt fra de nasjonale prøvene høsten 2021.
Nordre Follo kommune har en lavere andel elever som er fritatt fra de nasjonale prøvene på 5. trinn
enn i Viken og landet ellers. På 8. og 9. trinn i regning har Nordre Follo en større andel elever som er
fritatt, mens de ligger under nivået i Viken og nasjonalt i lesing på 8. og 9. trinn.
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4.3.4 Karakterer i matematikk, norsk og engelsk 
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurdering. Denne 
vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta 
utgangspunkt i målene i læreplanverket. Karakterskalaen er 1-6 der 6 er beste karakter.  
 
Normalt skal avgangselever i grunnskolen opp til én skriftlig og én muntlig eksamen. På grunn av 
pandemien, ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst i hele landet i perioden 2019-20 til 
2021-22. Dermed inneholder også årets karakterstatistikk kun standpunktkarakterer.  

 

 
 
Vurdering 
Standpunktkarakterene i Nordre Follo 2021-22 er noe over resultatet i kommunegruppe 11, Viken 
fylke og nasjonalt. Sammenlignet med fjorårets resultat i Nordre Follo er det fremgang i engelsk og 
norsk, mens matematikk er på samme nivå.  
 
Standpunktkarakteren er et uttrykk for elevens samlede kompetanse. Eleven skal ha mulighet til å 
vise kompetanse på flere og varierte måter for at læreren skal få tilstrekkelig kunnskap om elevens 
samlede kompetanse. Standpunktkarakteren er derfor basert på et bredere vurderingsgrunnlag over 
lengre tid, enn det som er tilfelle for eksamenskarakteren. 
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4.3.4 Karakterer i matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen utgjør sluttvurdering. Denne
vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta
utgangspunkt i målene i læreplanverket. Karakterskalaen er 1-6 der 6 er beste karakter.

Normalt skal avgangselever i grunnskolen opp ti l en skriftlig og en muntlig eksamen. På grunn av
pandemien, ble alle eksamener for elever i grunnskolen avlyst i hele landet i perioden 2019-20 ti l
2021-22. Dermed inneholder også årets karakterstatistikk kun standpunktkarakterer.
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Vurdering
Standpunktkarakterene i Nordre Follo 2021-22 er noe over resultatet i kommunegruppe 11, Viken
fylke og nasjonalt. Sammenlignet med fjorårets resultat i Nordre Follo er det fremgang i engelsk og
norsk, mens matematikk er på samme nivå.

Standpunktkarakteren er et uttrykk for elevens samlede kompetanse. Eleven skal ha mulighet t i l å
vise kompetanse på flere og varierte måter for at læreren skal få tilstrekkelig kunnskap om elevens
samlede kompetanse. Standpunktkarakteren er derfor basert på et bredere vurderingsgrunnlag over
lengre tid, enn det som er tilfelle for eksamenskarakteren.
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4.3.5 Grunnskolepoeng 
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer og brukes som kriterium for opptak til videregående skole. 
 
Grunnskolepoeng regnes ut ved at alle avsluttende karakterer som føres på vitnemålet, legges 
sammen og deles på antall karakterer. Deretter ganges gjennomsnittet med 10. Det betyr at en elev 
med 40 grunnskolepoeng har karakteren 4 i snitt. Grunnet koronasituasjonen ble alle eleveksamener 
i grunnskolen avlyst i perioden 2019-20 til 2021-22. Grunnskolepoengene er derfor kun basert på 
standpunktkarakterer for de tre skoleårene.  
 

 
 
Vurdering  
Skoleåret 2021–2022 hadde avgangselevene i den norske grunnskolen i gjennomsnitt 43,4 grunn-
skolepoeng, en liten økning fra 43,3 året før. Med dette er elevenes karaktersnitt nok en gang 
rekordhøyt. 
 
Elevene i Nordre Follo har med 45,0 høyere grunnskolepoeng sammenlignet med kommunegruppe 
11, Viken fylke og landet ellers. Årets resultat er også noe høyere sammenlignet med årene før i 
Nordre Follo 
 
Vi vet ikke nok om årsaken til økningen i grunnskolepoeng, men det har sannsynligvis sammenheng 
med koronapandemien og at skolene arbeidet på andre måter med standpunktvurderinger enn 
under normale omstendigheter. Samtidig som at eksamen ikke ble gjennomført. Statistikk fra 
tidligere år viser at eksamenskarakterene i snitt trekker ned karaktersnittet, og derfor påvirker 
beregningen av grunnskolepoeng. 
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Vurdering
Skoleåret 2021-2022 hadde avgangselevene i den norske grunnskolen i gjennomsnitt 43,4 grunn-
skolepoeng, en liten økning fra 43,3 året før. Med dette er elevenes karaktersnitt nok en gang
rekordhøyt.

Elevene i Nordre Follo har med 45,0 høyere grunnskolepoeng sammenlignet med kommunegruppe
11, Viken fylke og landet ellers. Årets resultat er også noe høyere sammenlignet med årene før i
Nordre Follo

Vi vet ikke nok om årsaken ti l økningen i grunnskolepoeng, men det har sannsynligvis sammenheng
med koronapandemien og at skolene arbeidet på andre måter med standpunktvurderinger enn
under normale omstendigheter. Samtidig som at eksamen ikke ble gjennomført. Statistikk fra
tidligere år viser at eksamenskarakterene i snitt trekker ned karaktersnittet, og derfor påvirker
beregningen av grunnskolepoeng.
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4.3.6 Overgang fra grunnskole til videregående opplæring 
Tallene viser prosentdelen av 16 åringer som går i videregående opplæring samme år som de 
avsluttet grunnskolen. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående 
opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. 
 
Omtrent alle ungdommer i Nordre Follo går direkte over i videregående opplæring. 
 

 
Vurdering 
Tallene fra 2021 viser at 98,7 % av elevene fra Nordre Follo er registrert i videregående opplæring 
høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Dette er en liten tilbakegang fra 2020, men fortsatt er 
det flere elever i Nordre Follo som går direkte over i videregående opplæring enn i kommunegruppe 
11, Viken og landet ellers. Vi følger nøye med på utviklingen i disse tallene.  
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Vurdering
Tallene fra 2021 viser at 98,7 % av elevene fra Nordre Follo er registrert i videregående opplæring
høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Dette er en liten tilbakegang fra 2020, men fortsatt er
det flere elever i Nordre Follo som går direkte over i videregående opplæring enn i kommunegruppe
11, Viken og landet ellers. Vi følger nøye med på utviklingen i disse tallene.
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5 TALL FOR BARNEHAGE 
5.1 Foreldreundersøkelsen  
Nordre Follo kommune vil gjennomføre Utdanningsdirektoratets nasjonale foreldreundersøkelse 
hvert andre år. Hensikten med dette er å høre foreldrenes mening og sammen med disse 
videreutvikle, opprettholde eller heve kvaliteten på barnehagene våre. Foreldreundersøkelsen 2021 
viser at foreldre er godt fornøyde med barnehagetilbudet i kommunen.  Barnets trivsel, ansattes 
engasjement og trygghet på personalet scorer høyest.  
 
Undersøkelsen ble gjennomført i november 2021, og hadde en svarprosent på 78,84 %.  
 
 
5.1.1 Resultater på kommunenivå 
Nedenfor følger en kort oversikt over resultatene på de ulike områdene for kommunen totalt sett. 
Svaralternativene er på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er helt uenig/svært misfornøyd og 5 er helt 
enig/svært fornøyd. På hvert av områdene er det 2-6 underspørsmål.  
  

 Områder Nordre Follo kommune (2021) 

Ute- og innemiljø 4,1 

Relasjon mellom barn og voksen 4,4 

Barnets trivsel 4,7 

Informasjon 4,3 

Barnets utvikling 4,6 

Medvirkning 4,2 

Henting og levering 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,4 

Tilfredshet 4,5 

 
5.1.2 Høy grad av tilfredshet med barnehagetilbudet 
Resultatet viser at 57 prosent er totalt sett svært fornøyd og 35 prosent er ganske fornøyd med 
barnehagetilbudet i kommunen. På spørsmålet «Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med 
din barnehage» scorer kommunen i snitt 4,5. 
 
De er spesielt godt fornøyde med forhold som gjelder barnets trivsel (4,8), sosial utvikling (4,7), 
ansattes engasjement (4,7), og trygghet på personalet (4,7).  
 
Minst tilfreds med bemanningstetthet og mattilbud 
Det er noe mindre tilfredshet med forhold som henger sammen med barnehagens 
rammebetingelser, som uteareal (4,0) og lokaler (4,1), leker og utstyr (4,1), mattilbud (3,6) og 
bemanningstetthet (3,8). Det samme gjelder hovedområdene informasjon (4,3) og medvirkning (4,2), 
men foreldrene/foresatte svarer i snitt 4,4 på spørsmålet om at de synes barnehagen tar hensyn til 
deres synspunkter. 
 
På spørsmål om bemanningstetthet, antallet barn per voksen, svarer 63 prosent at de er helt eller 
delvis enig i at bemanningstettheten oppleves som tilfredsstillende. Dette spørsmålet får likevel 
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lavest total score i undersøkelsen, og det er her flest svarer at de er helt uenig. Dette til tross for at 
barnehagene i kommunen oppfyller bemanningsnormen og pedagognormen som er fastsatt 
nasjonalt. Tilfredsheten med barnehagens mattilbud er spørsmålet med nest lavest score.  
 
Ivaretar barna ved tilvenning og skolestart 
Totalt 52 prosent av barna til de som har svart på undersøkelsen har enten begynt i barnehage for 
første gang, eller byttet avdeling/base i løpet av det siste året. 6 prosent av barna skal begynne på 
skolen til høsten. 88 prosent er svært eller ganske fornøyd med hvordan barnehagen ivaretar barna i 
tilvenningsperioden (4,5). 78 prosent er svært eller ganske fornøyd med hvordan barnehagen 
forbereder barnet til skolestart (4,3).  
 
 
5.1.3 Resultatet sammenlignet med de to tidligere kommunene  
Foreldreundersøkelsens resultater i Nordre Follo er svært lik resultatene i tidligere Oppegård og Ski. 
På området Informasjon scorer vi litt høyere enn sist undersøkelse i de foregående kommunene, 
mens på området Relasjon mellom barn og voksen scorer vi litt under. Total score på tilfredshet er 
stabil på 4,5. Svarprosenten for tidligere Oppegård var på 89 % og i tidligere Ski var denne på 77 %. 
  

 Områder Nordre Follo 
kommune (2021) 

Oppegård  
(2018) 

Ski  
(2017) 

Ute- og innemiljø 4,1 4,1 4,0 

Relasjon mellom barn og 
voksen 

4,4 4,5 4,5 

Barnets trivsel 4,7 4,7 4,7 

Informasjon 4,3 4,2 4,2 

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,6 

Medvirkning 4,2 4,2 4,2 

Henting og levering 4,4 4,4 4,3 

Tilvenning og skolestart 4,4 4,5 4,4 

Tilfredshet 4,5 4,5 4,5 

 
 
5.1.4 Resultatet fordelt på kommunale og private barnehager  
Når vi deler tallene for de kommunal og de private hver for seg ser vi at det er en forskjell i favør de 
private. Dette er helt likt som på nasjonalt nivå og avviker heller ikke vesentlig fra resultatene i 
tidligere Oppegård og Ski. De kommunal ligger litt over de private på svarprosenten med 80,3 % 
mens de private har 73,4 %. Det var en privat barnehage som valgte å ikke delta på årets 
undersøkelse. 
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første gang, eller byttet avdeling/base i løpet av det siste året. 6 prosent av barna skal begynne på
skolen ti l høsten. 88 prosent er svært eller ganske fornøyd med hvordan barnehagen ivaretar barna i
tilvenningsperioden (4,5). 78 prosent er svært eller ganske fornøyd med hvordan barnehagen
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5.1.3 Resultatet sammenlignet med de to tidligere kommunene
Foreldreundersøkelsens resultater i Nordre Follo er svært lik resultatene i tidligere Oppegård og Ski.
På området Informasjon scorer vi litt høyere enn sist undersøkelse i de foregående kommunene,
mens på området Relasjon mellom barn og voksen scorer vi litt under. Total score på tilfredshet er
stabil på 4,5. Svarprosenten for tidligere Oppegård var på 89 % og i tidligere Ski var denne på 77 %.

Områder Nordre Follo Oppegård Ski
kommune {2021) {2018) {2017)

Ute- og innemiljø 4,1 4,1 4,0

Relasjon mellom barn og 4,4 4,5 4,5
voksen

Barnets trivsel 4,7 4,7 4,7

Informasjon 4,3 4,2 4,2

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,6

Medvirkning 4,2 4,2 4,2

Henting og levering 4,4 4,4 4,3

Tilvenning og skolestart 4,4 4,5 4,4

Tilfredshet 4,5 4,5 4,5

5.1.4 Resultatet fordelt på kommunale og private barnehager
Når vi deler tallene for de kommunal og de private hver for seg ser vi at det er en forskjell i favør de
private. Dette er helt likt som på nasjonalt nivå og avviker heller ikke vesentlig fra resultatene i
tidligere Oppegård og Ski. De kommunal ligger litt over de private på svarprosenten med 80,3 %
mens de private har 73,4 %. Det var en privat barnehage som valgte å ikke delta på årets
undersøkelse.
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 Områder Nordre Follo 
kommune (2021) 

Kommunale 
(2021) 

Private  
(2021) 

Ute- og innemiljø 4,1 4,0 4,4 

Relasjon mellom barn og 
voksen 

4,4 4,4 4,6 

Barnets trivsel 4,7 4,7 4,8 

Informasjon 4,3 4,2 4,5 

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,7 

Medvirkning 4,2 4,2 4,4 

Henting og levering 4,4 4,3 4,5 

Tilvenning og skolestart 4,4 4,4 4,6 

Tilfredshet 4,5 4,4 4,7 

 
 
5.1.5 Resultatet sammenlignet med andre kommuner, fylket og landet for 

øvrig  
Sammenlignet med tall for Oslo, Viken og landet ellers kan vi se at vi ligger helt likt med eller tett 
opptil disse. Vi ligger marginalt under Oslo, Viken og nasjonalt på fire ulike områder, men er helt likt 
med disse på total score på tilfredshet.  
 
Høy svarprosent  
Nordre Follo (78,8 %) ligger godt over landsgjennomsnittet (65,4 %), Oslo (68,9%) og Viken (66,6 %) 
på svarprosenten.  
  

 Områder Nordre Follo 
kommune 

(2021) 

Oslo 
(2021) 

Viken 
(2021) 

Nasjonalt 
(2021) 

Ute- og innemiljø 4,1 4,1 4,2 4,2 

Relasjon mellom barn og 
voksen 

4,4 4,5 4,5 4,5 

Barnets trivsel 4,7 4,7 4,7 4,7 

Informasjon 4,3 4,4 4,3 4,3 

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,6 4,6 

Medvirkning 4,2 4,3 4,3 4,3 

Henting og levering 4,4 4,5 4,4 4,4 

Tilvenning og skolestart 4,4 4,4 4,5 4,5 

Tilfredshet 4,5 4,5 4,5 4,5 

 
  
5.1.6  Arbeidet med undersøkelsen i den enkelte barnehage  
Det jobbes systematisk med oppfølging av undersøkelsen både på kommunenivå og i den enkelte 
barnehage. På samarbeidsmøte med alle styrere og virksomhetsledere i kommunale og private 
barnehager i februar 2022 ble det gjort en gjennomgang og analyse av resultater på kommunenivå. 
Området barns trivsel peker seg ut som det området hvor styrerne er mest fornøyde med resultatet.  

Områder Nordre Follo Kommunale Private
kommune {2021) {2021) {2021)

Ute- og innemiljø 4,1 4,0 4,4

Relasjon mellom barn og 4,4 4,4 4,6
voksen

Barnets trivsel 4,7 4,7 4,8

Informasjon 4,3 4,2 4,5

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,7

Medvirkning 4,2 4,2 4,4

Henting og levering 4,4 4,3 4,5

Tilvenning og skolestart 4,4 4,4 4,6

Tilfredshet 4,5 4,4 4,7

5.1.5 Resultatet sammenlignet med andre kommuner, fylket og landet for
øvrig

Sammenlignet med tall for Oslo, Viken og landet ellers kan vi se at vi ligger helt likt med eller tett
opptil disse. Vi ligger marginalt under Oslo, Viken og nasjonalt på fire ulike områder, men er helt likt
med disse på total score på tilfredshet.

Høy svarprosent
Nordre Follo (78,8 %) ligger godt over landsgjennomsnittet (65,4 %), Oslo (68,9%) og Viken (66,6 %)
på svarprosenten.

Områder Nordre Follo Oslo Viken Nasjonalt
kommune {2021) {2021) {2021)

{2021)

Ute- og innemiljø 4,1 4,1 4,2 4,2

Relasjon mellom barn og
I

4,4 4,5 4,5
I

4,5
voksen
Barnets trivsel 4,7 4,7 4,7 4,7

Informasjon I 4,3 4,4 4,3 I 4,3

Barnets utvikling 4,6 4,6 4,6 4,6

Medvirkning I 4,2 4,3 4,3 I 4,3

Henting og levering 4,4 4,5 4,4 4,4

Tilvenning og skolestart I 4,4 4,4 4,5 I 4,5

Tilfredshet 4,5 4,5 4,5 4,5

5.1.6 Arbeidet med undersøkelsen i den enkelte barnehage
Det jobbes systematisk med oppfølging av undersøkelsen både på kommunenivå og i den enkelte
barnehage. På samarbeidsmøte med alle styrere og virksomhetsledere i kommunale og private
barnehager i februar 2022 ble det gjort en gjennomgang og analyse av resultater på kommunenivå.
Området barns trivsel peker seg ut som det området hvor styrerne er mest fornøyde med resultatet.
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Styrerne vurderer at det er viktig å fokusere spesielt på å bli bedre på tre områder ved neste 
undersøkelse: medvirkning, informasjon og ute- og innemiljø.  
 
Foreldreundersøkelsen var også tema på dialogmøte med foreldreutvalget for barnehage (FUB) og 
Utvalg for oppvekst, idrett og kultur i mars 2022.  
 
Styrerne har presentert resultatene i den enkelte barnehage og til foreldrene gjennom barnehagens 
samarbeidsutvalg (SU), på foreldremøter eller via informasjonsskriv. Mange av barnehagene har 
jobbet med resultatene i både i foreldregruppa og i personalet og identifisert forbedringsområder, 
områder hvor de ønsker å videreutvikle seg, samt områder hvor det er viktig å opprettholde godt 
kvalitet. 

 
5.2 Ansatte i barnehagene 
 
Antall barn per årsverk i grunnbemanningen  

2020 2021 
Nasjonalt - Fylke - Kommune - 
Barnehage 

Alle 
eierformer 

Kommunal Privat Alle 
eierformer 

Kommunal Privat 

Hele landet 5,7 5,6 5,7 5,7 5,6 5,7 
Viken 5,7 5,8 5,7 5,8 5,8 5,7 
Nordre Follo 5,8 5,8 5,7 5,9 5,9 5,9  

Tallene inkluderer ikke familiebarnehager og åpne barnehager. Tallene er per 15.12.2021 (BASIL) 
 
Nordre Follo kommune har 0,3 barn mer per ansatt i grunnbemanningen enn de har i Viken og på 
landsbasis. Det er en økning på 0,1 fra i fjor.  
 
Antall barn per barnehagelærer  

2020 2021 
Nasjonalt - Fylke - Kommune - 
Barnehage 

Alle 
eierformer 

Kommunal Privat Alle 
eierformer 

Kommunal Privat 

Hele landet 13,3 13,2 13,5 13,1 13,0 13,3 
Viken 14,1 14,0 14,3 14,0 13,8 14,1 
Nordre Follo 14,3 14,5 13,9 14,3 14,4 14,0 

Tallene er per 15.12.2021 (BASIL) 
 
I Nordre Follo er det 1.4 barn mer per ansatt enn i hele landet sett under ett, og 0,6 mer enn i Viken 
sett under ett. Vi har en liten nedgang (0,1) i antall barn per barnehagelærer siden i fjor. 
 
Pedagognorm og dispensasjoner 
Per september 2022 oppfyller 78 % av de kommunale barnehagene pedagognormen ved bruk av 
ansatte med godkjent barnehagelærerutdanning eller annen relevant høyskoleutdanning.  
 
Totalt er 82 % av stillingene besatt av en pedagog med godkjent utdanning. 8 % er besatt av ansatte 
med annen høyskoleutdanning og ansatte under utdanning som barnehagelærer. 6 % av stillingene 
er besatt av ufaglærte. Det er utfordrende å rekruttere nok barnehagelærere, men ansatte med 
annen relevant utdanning er også en styrke for barnehagene og bidrar med et tverrfaglig blikk som 
kommer barna og barnehagene til nytte. Barnehagene som ikke tilfredsstiller pedagognormen, har 
etter søknad fått dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer. En del stillinger er til 
enhver tid under utlysning. Tallene varierer gjennom barnehageåret og ser derfor annerledes ut nå 
(per september 2022), enn de gjorde ved den årlige nasjonale innrapporteringen i barnehagenes 
innrapporteringssystem, BASIL.   

Styrerne vurderer at det er viktig å fokusere spesielt på å bli bedre på tre områder ved neste
undersøkelse: medvirkning, informasjon og ute- og innemiljø.

Foreldreundersøkelsen var også tema på dialogmøte med foreldreutvalget for barnehage (FUB) og
Utvalg for oppvekst, idrett og kultur i mars 2022.

Styrerne har presentert resultatene i den enkelte barnehage og ti l foreldrene gjennom barnehagens
samarbeidsutvalg (SU), på foreldremøter eller via informasjonsskriv. Mange av barnehagene har
jobbet med resultatene i både i foreldregruppa og i personalet og identifisert forbedringsområder,
områder hvor de ønsker å videreutvikle seg, samt områder hvor det er viktig å opprettholde godt
kvalitet.

5.2 Ansatte i barnehagene

Antall barn per årsverk i grunnbemanningen
2020 2021

Nasjonalt - Fylke - Kommune - AIie Kommunal Privat AIie Kommunal Privat
Barnehage eierformer eierformer
Hele landet 5,7 5,6 5,7 5,7 5,6 5,7
Viken 5,7 5,8 5,7 5,8 5,8 5,7
Nordre Follo 5,8 5,8 5,7 5,9 5,9 5,9

Tallene inkluderer ikke familiebarnehager og åpne barnehager. Tallene er per 15.12.2021 (BASIL}

Nordre Follo kommune har 0,3 barn mer per ansatt i grunnbemanningen enn de har i Viken og på
landsbasis. Det er en økning på 0,1 fra i fjor.

Antall barn per barnehagelærer
2020 2021

Nasjonalt - Fylke - Kommune - AIie Kommunal Privat AIie Kommunal Privat
Barnehage eierformer eierformer
Hele landet 13,3 13,2 13,5 13,1 13,0 13,3
Viken 14,1 14,0 14,3 14,0 13,8 14,1
Nordre Follo 14,3 14,5 13,9 14,3 14,4 14,0

Tallene er per 15.12.2021 (BASIL}

I Nordre Follo er det 1.4 barn mer per ansatt enn i hele landet sett under ett, og 0,6 mer enn i Viken
sett under ett. Vi har en liten nedgang (0,1) i antall barn per barnehagelærer siden i fjor.

Pedagognorm ogdispensasjoner
Per september 2022 oppfyller 78 % av de kommunale barnehagene pedagognormen ved bruk av
ansatte med godkjent barnehagelærerutdanning eller annen relevant høyskoleutdanning.

Totalt er 82 % av stillingene besatt av en pedagog med godkjent utdanning. 8 % er besatt av ansatte
med annen høyskoleutdanning og ansatte under utdanning som barnehagelærer. 6 % av stillingene
er besatt av ufaglærte. Det er utfordrende å rekruttere nok barnehagelærere, men ansatte med
annen relevant utdanning er også en styrke for barnehagene og bidrar med et tverrfaglig blikk som
kommer barna og barnehagene ti l nytte. Barnehagene som ikke tilfredsstiller pedagognormen, har
etter søknad fått dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer. En del stillinger er ti l
enhver t id under utlysning. Tallene varierer gjennom barnehageåret og ser derfor annerledes ut nå
(per september 2022), enn de gjorde ved den årlige nasjonale innrapporteringen i barnehagenes
innrapporteringssystem, BASIL.
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5.3 Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging 
Spesialpedagogisk hjelp 
Det er et mål og i større grad inkludere barn med særskilte behov i det allmenpedagogiske arbeidet, 
og gi disse barna en likeverdig plass i fellesskapet. For å få til dette er det jobbet med de ansattes 
rolleforståelse og forståelsen for innholdet i spesialpedagogisk hjelp i alle ledd. Dette er et pågående 
arbeid. 
 

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til 
alle barn i barnehage. Alle barnehager (prosent) 

  

2020 2021 
Hele landet 22,7 % 23,1 % 
Viken 26,0 %  27,5 
Nordre Follo 20,0 % 20,4 

 
Tilrettelegging 
Antall barn med vedtak om tilrettelegging er redusert for å møte lovverkets intensjoner med vedtak 
om tilrettelegging, som er å gi barn som har nedsatt funksjonsevne rett til et egnet individuelt 
tilrettelagt barnehagetilbud. Tidligere var mange søknader om tilrettelegging knyttet til behov for 
ressurser i påvente av sakkyndige vurderinger om spesialpedagogisk hjelp, samt barns sosiale og 
emosjonelle utfordringer. 
  
Arbeidet har ført til at de fleste som nå har vedtak om tilrettelegging har store medisinske behov, 
eks. diabetes og trakostomi, og diagnoser som autismes, downs syndrom mv. De fleste med vedtak 
om tilrettelegging har en kombinasjon av vedtak om tilrettelegging og vedtak om spesialpedagogisk 
hjelp.   
 
I barnehageåret 2021-2022 hadde kommunen registrert 49 vedtak om tilrettelegging (40 ved 
oppstart). Dette utgjorde til sammen 621 vedtakstimer per uke. 
  
Ved oppstart til nytt barnehageår (2022-2023) er det fattet 29 vedtak om tilrettelegging, som utgjør 
til sammen 370,5 timer per uke. 
 

5.4 Arbeidet rettet mot minoritetsspråklige familier 
Inkluderende felleskap i barnehagene i Nordre Follo er viktig for alle foreldre og barn, uavhengig av 
etnisitet, kulturell og språklig bakgrunn. Dette er et arbeid som krever god forståelse og kompetanse 
om hvordan man møter den enkelte familien med kultursensitiv omsorg.  

Det er utarbeidet en Kompetansepakke for språk og en visuell verktøykasse, for å støtte 
barnehagene i møte familier igjennom å gi kultursensitiv omsorg og bygge på foreldrenes 
erfaringsbakgrunn og kunnskaper om barnet sitt. I mange kulturer er det du «ser og hører samtidig» 
viktigere enn hva en mottar av skriftlig informasjon. Barnehagene har fått opplæring hvordan bruke 
tegning og visuell støtte i kommunikasjon i samtale med barn og foreldre.  

Ved starten av nytt barnehageår jobbes det med hvordan barnehagene skal sørge for at alle familier 
blir inkludert i felleskapet igjennom tilvenning, foreldresamtaler og møter. Den visuelle 
verktøykassen vil bli tilgjengelig både for Nordre Follo sine barnehager og øvrige kommuner som 
ønsker å benytte seg av materialet. 

 

5.3 Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging
Spesialpedagogisk hjelp
Det er et mål og i større grad inkludere barn med særskilte behov i det allmenpedagogiske arbeidet,
og gi disse barna en likeverdig plass i fellesskapet. For å få ti l dette er det jobbet med de ansattes
rolleforståelse og forståelsen for innholdet i spesialpedagogisk hjelp i alle ledd. Dette er et pågående
arbeid.

Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn, i forhold til
alle barn i barnehage. AIie barnehager (prosent)

2020 2021
Hele landet 22,7% 23,1 %
Viken 26,0% 27,5
Nordre Follo 20,0% 20,4

Tilrettelegging
Antall barn med vedtak om tilrettelegging er redusert for å møte lovverkets intensjoner med vedtak
om tilrettelegging, som er å gi barn som har nedsatt funksjonsevne rett t i l et egnet individuelt
tilrettelagt barnehagetilbud. Tidligere var mange søknader om tilrettelegging knyttet t i l behov for
ressurser i påvente av sakkyndige vurderinger om spesialpedagogisk hjelp, samt barns sosiale og
emosjonelle utfordringer.

Arbeidet har ført t i l at de fleste som nå har vedtak om tilrettelegging har store medisinske behov,
eks. diabetes og trakostomi, og diagnoser som autismes, downs syndrom mv. De fleste med vedtak
om tilrettelegging har en kombinasjon av vedtak om tilrettelegging og vedtak om spesialpedagogisk
hjelp.

I barnehageåret 2021-2022 hadde kommunen registrert 49 vedtak om tilrettelegging (40 ved
oppstart). Dette utgjorde ti l sammen 621 vedtakstimer per uke.

Ved oppstart t i l nytt barnehageår (2022-2023) er det fattet 29 vedtak om tilrettelegging, som utgjør
t i l sammen 370,5 timer per uke.

5.4 Arbeidet rettet mot minoritetsspråklige familier
Inkluderende felleskap i barnehagene i Nordre Follo er viktig for alle foreldre og barn, uavhengig av
etnisitet, kulturell og språklig bakgrunn. Dette er et arbeid som krever god forståelse og kompetanse
om hvordan man møter den enkelte familien med kultursensitiv omsorg.

Det er utarbeidet en Kompetansepakke for språk og en visuell verktøykasse, for å støtte
barnehagene i møte familier igjennom å gi kultursensitiv omsorg og bygge på foreldrenes
erfaringsbakgrunn og kunnskaper om barnet sitt. I mange kulturer er det du «ser og hører samtidig»
viktigere enn hva en mottar av skriftlig informasjon. Barnehagene har fått opplæring hvordan bruke
tegning og visuell støtte i kommunikasjon i samtale med barn og foreldre.

Ved starten av nytt barnehageår jobbes det med hvordan barnehagene skal sørge for at alle familier
blir inkludert i felleskapet igjennom tilvenning, foreldresamtaler og møter. Den visuelle
verktøykassen vil bli tilgjengelig både for Nordre Follo sine barnehager og øvrige kommuner som
ønsker å benytte seg av materialet.
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Økt barnehagedeltagelse for minoritetsspråklige barn  
Nordre Follo kommune har i 2021 og 2022 mottatt midler fra Udir for å sette i gang tiltak som kan 
bidra til økt barnehagedeltagelse for minoritetsspråklige barn. Bakgrunnen for dette tilskuddet er at 
kommunen har utfordringer med å rekruttere minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år til barnehage. 
Udir beregner hvilke kommuner som har slike utfordringer ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk 
om barn i barnehage pr 31.12 to år før utbetalingsåret. Tilskuddet skal brukes til aktivt informasjons- 
og rekrutteringsarbeid for å øke deltagelse for minoritetsspråklige barn.  
 
Kommunen opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som sammen arbeider med informasjon og 
rekruttering. Arbeidsgruppen består av representanter fra NAV, Frivillighetssentralen, Åpen 
barnehage, helsestasjonene, Utvikling og forvaltning, Flykninghelsetjenesten og kulturrådgiver. 
Under pandemien knyttet kommunen til seg flere minoritetsspråklige som smittevernsambassadører, 
de har fått opplæring i hvordan informere om barnehagetilbudet. Nordre Follo har opplæring av 
frivillige i tråd med modellen Bydelsmødrene.  
 
Bydelsmødrene knyttes til informasjonsarbeidet rundt økt deltagelse for minoritetsspråklige barn i 
barnehage. Det kan være i samarbeid med eksempelvis Åpen barnehage og helsestasjonen. 
Informasjons- og rekrutteringsarbeidet vil pågå gjennom hele året. Ved hovedopptak er det spesielt 
søkelys på praktisk hjelp til utfylling av søknadsskjema. Vi har også valgt å følge opp 
minoritetsspråklige som takker nei til barnehagetilbud hvis de ikke får første ønsket sitt oppfylt. 
 
Noe av midlene fra Udir går blant annet til å utarbeide tegninger og informasjonsmateriell 
(Kompetansepakka) som brukes i samtaler med minoritetsfamilier. For best mulig forståelse av 
tegningene, er brukerne tatt med på råd i utformingsprosessen.  
 

 Andel minoritetsspråklige  
barn i forhold til alle barn i barnehage 
(prosent) 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage 
i forhold til innvandrerbarn (prosent) 

 2020 2021 2020 2021 

Nordre 
Follo 

17,2 17,9 84,0 88,1 

Viken 23 24,2 86,1 88,5 

Landet 19,3 19,5 85,3 86,9 
Tall pr 15.12.2021 (BASIL) 

  

Økt barnehagedeltagelse for minoritetsspråklige barn
Nordre Follo kommune har i 2021 og 2022 mottatt midler fra Udir for å sette i gang tiltak som kan
bidra ti l økt barnehagedeltagelse for minoritetsspråklige barn. Bakgrunnen for dette tilskuddet er at
kommunen har utfordringer med å rekruttere minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år ti l barnehage.
Udir beregner hvilke kommuner som har slike utfordringer ut fra Statistisk sentralbyrå (SSB) statistikk
om barn i barnehage pr 31.12 to år før utbetalingsåret. Tilskuddet skal brukes ti l aktivt informasjons-
og rekrutteringsarbeid for å øke deltagelse for minoritetsspråklige barn.

Kommunen opprettet en tverrfaglig arbeidsgruppe som sammen arbeider med informasjon og
rekruttering. Arbeidsgruppen består av representanter fra NAV, Frivillighetssentralen, Åpen
barnehage, helsestasjonene, Utvikling og forvaltning, Flykninghelsetjenesten og kulturrådgiver.
Under pandemien knyttet kommunen ti l seg flere minoritetsspråklige som smittevernsambassadører,
de har fått opplæring i hvordan informere om barnehagetilbudet. Nordre Follo har opplæring av
frivillige i tråd med modellen Bydelsmødrene.

Bydelsmødrene knyttes ti l informasjonsarbeidet rundt økt deltagelse for minoritetsspråklige barn i
barnehage. Det kan være i samarbeid med eksempelvis Åpen barnehage og helsestasjonen.
Informasjons- og rekrutteringsarbeidet vil pågå gjennom hele året. Ved hovedopptak er det spesielt
søkelys på praktisk hjelp ti l utfylling av søknadsskjema. Vi har også valgt å følge opp
minoritetsspråklige som takker nei t i l barnehagetilbud hvis de ikke får første ønsket sitt oppfylt.

Noe av midlene fra Udir går blant annet ti l å utarbeide tegninger og informasjonsmateriell
(Kompetansepakka) som brukes i samtaler med minoritetsfamilier. For best mulig forståelse av
tegningene, er brukerne tatt med på råd i utformingsprosessen.

Andel minoritetsspråklige Andel minoritetsspråklige barn i barnehage
barn i forhold til alle barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn (prosent)
(prosent)

2020 2021 2020 2021

Nordre 17,2 17,9 84,0 88,1
Follo
Viken 23 24,2 86,1 88,5

Landet 19,3 19,5 85,3 86,9
Tall pr 15.12.2021 (BASIL}
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6 INTERNKONTROLL – RAMMEVERK FOR 
KVALITET 

Kommunen har oppfølgingsansvaret for barnehager og skoler og skal ha et system for internkontroll, 
se lov om kommuner og fylkeskommuner § 25. Nordre Follo har utarbeidet sitt system for 
internkontroll, rammeverk for kvalitet. Det skal være gjeldende for hele virksomhetsområdet 
Oppvekst og læring, som er etablert som et felles virksomhetsområde for oppvekstsektoren. Målet er 
å ha et helhetlig og tverrfaglige blikk på arbeidet med å sikre barn og unge en trygg og god oppvekst. 
Rammeverket er ferdigstilt for barnehage og skole. Øvrige tjenester innenfor Oppvekst og læring vil 
også tas inn i internkontrollsystemet.  
 
Rammeverk for kvalitet omfatter bl.a.: 

• hovedoppgaver og ansvarsområder (delegeringsreglement, organisering og 
myndighetsfordeling, virksomhetenes hovedoppgaver)  

• felles møteplasser i oppvekst og læring (styrermøter, rektormøter, ledernettverk, workshops, 
plandager, felles ledermøte i kommunen)  

• felles kompetanseheving i oppvekst og læring (kompetansesenteret)  
• samarbeid, dialog og informasjonsflyt (prosedyrer og retningslinjer, virksomhetsplaner, 

sjekklister og statlige og kommunale rapporteringer)  
• oversikt over lovverk og styringsdokumenter (kommuneplanen, strategi og 

handlingsprogram, kvalitetsmelding, vedtekter og diverse pedagogiske plandokumenter)  
• kompetanseheving (lederoppfølging, medarbeidersamtaler, opplæring og veiledning, 

lærende nettverk og etter- og videreutdanning)  
• vurdering av kvalitet (systematisk bruk og oppfølging av kvalitetskjennetegn, 

kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen, elev- og foreldreundersøkelsen, SFO-
undersøkelsen mv.)  

• oppfølging og tilsyn (risikovurdering, system for uønskede hendelser, virksomhetsbesøk og 
tilsyn) 

• oppfølging av kritiske områder (avhengig av tema vil det iverksettes tiltak som skal utbedre 
aktuelle forhold)  

 
For å bidra til et mest mulig likt tilbud, uavhengig av skolene i kommunen, utarbeides felles 
pedagogiske planer og felles rutiner. Planer og rutiner følges opp av den enkelte rektor i møter, 
gjennom fellesskolering i personalet og gjennom tiltak i virksomhetsplanen.  
 
Rapporteringssystemer som tertialrapportering, årsberetning, BASIL, GSI, KOSTRA, kvalitets-
meldingene og tilstandsrapporten er sentrale elementer i rammeverket / internkontrollen. Arbeidet 
med å videreutvikle systemet for oppfølging av kommuneloven § 25 fortsetter. Ved tilsyn/revisjon 
skal systemet være godt nok til at kommunen ikke får avvik. Systemet skal kunne dokumenteres 
skriftlig.   

6 INTERNKONTROLL- RAMMEVERK FOR
KVALITET

Kommunen har oppfølgingsansvaret for barnehager og skoler og skal ha et system for internkontroll,
se lov om kommuner og fylkeskommuner§ 25. Nordre Follo har utarbeidet sitt system for
internkontroll, rammeverk for kvalitet. Det skal være gjeldende for hele virksomhetsområdet
Oppvekst og læring, som er etablert som et felles virksomhetsområde for oppvekstsektoren. Målet er
å ha et helhetlig og tverrfaglige blikk på arbeidet med å sikre barn og unge en trygg og god oppvekst.
Rammeverket er ferdigstilt for barnehage og skole. Øvrige tjenester innenfor Oppvekst og læring vil
også tas inn i internkontrollsystemet.

Rammeverk for kvalitet omfatter bl.a.:
• hovedoppgaver og ansvarsområder (delegeringsreglement, organisering og

myndighetsfordeling, virksomhetenes hovedoppgaver)
• felles møteplasser i oppvekst og læring (styrermøter, rektormøter, ledernettverk, workshops,

plandager, felles ledermøte i kommunen)
• felles kompetanseheving i oppvekst og læring (kompetansesenteret)
• samarbeid, dialog og informasjonsflyt (prosedyrer og retningslinjer, virksomhetsplaner,

sjekklister og statlige og kommunale rapporteringer)
• oversikt over lovverk og styringsdokumenter (kommuneplanen, strategi og

handlingsprogram, kvalitetsmelding, vedtekter og diverse pedagogiske plandokumenter)
• kompetanseheving (lederoppfølging, medarbeidersamtaler, opplæring og veiledning,

lærende nettverk og etter- og videreutdanning)
• vurdering av kvalitet (systematisk bruk og oppfølging av kvalitetskjennetegn,

kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen, elev- og foreldreundersøkelsen, SFO-
undersøkelsen mv.)

• oppfølging og tilsyn (risikovurdering, system for uønskede hendelser, virksomhetsbesøk og
tilsyn)

• oppfølging av kritiske områder (avhengig av tema vil det iverksettes tiltak som skal utbedre
aktuelle forhold)

For å bidra ti l et mest mulig likt tilbud, uavhengig av skolene i kommunen, utarbeides felles
pedagogiske planer og felles rutiner. Planer og rutiner følges opp av den enkelte rektor i møter,
gjennom fellesskolering i personalet og gjennom tiltak i virksomhetsplanen.

Rapporteringssystemer som tertialrapportering, årsberetning, BASIL, GSI, KOSTRA, kvalitets-
meldingene og tilstandsrapporten er sentrale elementer i rammeverket/ internkontrollen. Arbeidet
med å videreutvikle systemet for oppfølging av kommuneloven § 25 fortsetter. Ved tilsyn/revisjon
skal systemet være godt nok ti l at kommunen ikke får avvik. Systemet skal kunne dokumenteres
skriftlig.
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7 BARNEHAGENE (i alfabetisk rekkefølge) 
Barnehagene informerer nedenfor kort om arbeidet med å implementere barnehagelovens kapittel 
VIII, Psykososialt barnehagemiljø, i barnehagen.  

 
 

Augestad barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har hatt besøk av Forebygging og tiltak som har 
snakket om hva det nye kapittelet handler om og en 
av avdelingene deltatt på et cos-kurs. Vi har i tillegg 
hatt temaet jevnlig på agendaen på ledermøter og personalmøter. Det er også gitt direkte 
tilbakemeldinger rett etter det har oppstått en situasjon vi tenker burde vært håndtert på en annen 
måte. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi ser at felles kurs har lite for seg her hos oss. Når det derimot blir gitt direkte tilbakemeldinger om 
konkrete situasjoner erfarer vi at det har veldig god effekt. Det virker som det er først når personalet 
får en tilbakemelding som gjelder seg selv i en konkret situasjon forståelsen for at det vi har blitt 
kurset om også gjelder dem. 
 
 
 

Bakkebygrenda barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Bakkebygrenda barnehage har arbeidet med 
implementeringen av denne siden den nye 
lovparagrafen trådte i kraft. Vi har i satsningene våre 
de siste årene arbeidet mye med lekende fellesskap 
og inkluderende barnehagemiljø for å sikre at barna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 
Et barnehagemiljø hvor utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering har nulltoleranse. 
Vi er en av deltagerne i det nasjonale prosjektet om inkluderende barnehage- og skolemiljø gjennom 
Udir. Deltagelsen her har gitt oss ny kunnskap og økt kompetanse. Vi har deltatt på nye kurs og brukt 
refleksjonstreffene og faglunsjene i personalgruppe til dette arbeidet. Vi ser at barnas nærmiljø er 
viktig og virker inn på barnas barnehagehverdag. Kommende barnehageår ønsker vi derfor i sterkere 
grad å involvere foreldrene også, gjennom foreldrekvelder med lekende fellesskap som tema. 
 
Vi ser at arbeid med personalets holdninger, barnesyn og profesjonsutøvelse er med på å styrke 
personalets evne til å gripe inn i handlinger som kan oppleves krenkende i barnehagen. Vår plikt til å 
gripe inn handler om alt fra å bryte opp en krangel til å arbeide med inkludering i lek. Bakkebygrenda 
barnehages hovedmål kommende barnehageår er at alle barna er inkludert i lekende fellesskap. Vi 
har nedfelt delmål og kvalitetskjennetegn for måloppnåelse for å kunne evaluere og sikre at arbeidet 
vi gjør er i tråd med målene vi har satt for dette arbeidet. Små lekegrupper er vår viktigste 
arbeidsmetode og gjennomsyrer vårt pedagogiske tilbud gjennom hele barnehagehverdagen. Denne 
arbeidsmetoden gjør det lettere å se hvert enkelt barns behov og hvilke behov gruppa har som 

7 BARNEHAGENE (i alfabetisk rekkefølge)
Barnehagene informerer nedenfor kort om arbeidet med å implementere barnehagelovens kapittel
VIII, Psykososialt barnehagemiljø, i barnehagen.

Augestad barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har hatt besøk av Forebygging og tiltak som har
snakket om hva det nye kapittelet handler om og en
av avdelingene deltatt på et cos-kurs. Vi har i tillegg
hatt temaet jevnlig på agendaen på ledermøter og personalmøter. Det er også gitt direkte
tilbakemeldinger rett etter det har oppstått en situasjon vi tenker burde vært håndtert på en annen
måte.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi ser at felles kurs har lite for seg her hos oss. Når det derimot blir gitt direkte tilbakemeldinger om
konkrete situasjoner erfarer vi at det har veldig god effekt. Det virker som det er først når personalet
får en tilbakemelding som gjelder seg selv i en konkret situasjon forståelsen for at det vi har blitt
kurset om også gjelder dem.

Bakkebygrenda barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Bakkebygrenda barnehage har arbeidet med
implementeringen av denne siden den nye
lovparagrafen trådte i kraft. Vi har i satsningene våre
de siste årene arbeidet mye med lekende fellesskap
og inkluderende barnehagemiljø for å sikre at barna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.
Et barnehagemiljø hvor utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering har nulltoleranse.
Vi er en av deltagerne i det nasjonale prosjektet om inkluderende barnehage- og skolemiljø gjennom
Udir. Deltagelsen her har gitt oss ny kunnskap og økt kompetanse. Vi har deltatt på nye kurs og brukt
refleksjonstreffene og faglunsjene i personalgruppe ti l dette arbeidet. Vi ser at barnas nærmiljø er
viktig og virker inn på barnas barnehagehverdag. Kommende barnehageår ønsker vi derfor i sterkere
grad å involvere foreldrene også, gjennom foreldrekvelder med lekende fellesskap som tema.

Vi ser at arbeid med personalets holdninger, barnesyn og profesjonsutøvelse er med på å styrke
personalets evne ti l å gripe inn i handlinger som kan oppleves krenkende i barnehagen. Vår plikt t i l å
gripe inn handler om alt fra å bryte opp en krangel t i l å arbeide med inkludering i lek. Bakkebygrenda
barnehages hovedmål kommende barnehageår er at alle barna er inkludert i lekende fellesskap. Vi
har nedfelt delmål og kvalitetskjennetegn for måloppnåelse for å kunne evaluere og sikre at arbeidet
vi gjør er i tråd med målene vi har satt for dette arbeidet. Små lekegrupper er vår viktigste
arbeidsmetode og gjennomsyrer vårt pedagogiske tilbud gjennom hele barnehagehverdagen. Denne
arbeidsmetoden gjør det lettere å se hvert enkelt barns behov og hvilke behov gruppa har som
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helhet. I smågrupper jobber vi inkluderende med tema som styrker fellesskapet og hvor alle er 
inkludert.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Arbeidet med lekende fellesskap og inkluderende barnehagemiljø de siste to årene har vist effekt 
gjennom sterkere fellesskapsfølelse blant barna på avdelingene. Vi ser at barnas opplevelse av å høre 
til og være en del av ett felleskap er styrket. Det er mindre utestenging og mindre konflikter i 
barnegruppene. Gjennom vår vektlegging av begrepet barnehagevenner, heller enn begrepet 
bestevenn, ser vi at barna har sterkere relasjoner med flere barn på avdelingen og at det ikke er så 
sårbart for leken dersom enkelte barn er fraværende fra barnehagen.  
 
 
 

Bjørkekroken barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Med barna har vi hatt tema samlinger om samhold, 
vennskap og fellesskap. Vi har jobbet mye i mindre 
grupper der de ansatte har observert samspillsmønster 
og barnas ulike roller. Vi har deretter reflektert rundt det vi har observert og tatt dette inn i nye 
gruppesammensetninger, jobbet med relasjoner som er uheldig eller "skjeve" for å oppnå positive 
opplevelser og samspill. Vi har hatt foreldremøte med temaer som utenforskap og ekskludering, og 
snakket mye om foreldrenes rolle og ansvar for å oppnå godt miljø. Med personalet har vi jobbet 
med holdninger til enkelt barn, tatt relasjonskartleggingen hyppigere og hatt fokus på vår rolle i 
samspill og fellesskapet. Vi har brukt caser og laget "regler" for hvordan vi skal gå frem dersom vi 
opplever voksne som ikke er gode rollemodeller, viser dårlige holdninger eller som handler 
krenkende.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi har gjennom dette arbeidet blitt bevist hvor viktig det er å observere i mindre grupper, særlig 
dette med fokus på barnas roller i samspillene har vært viktig. Da har vi på en bedre og mer 
systematisk måte kunne se hvilke barn som må jobbe med å hevde seg for eksempel og hvem som 
må jobbe med å la andre komme til, når alle er klar over dette er vi flinkere til å støtte barna der de 
trenger oss og bidra til gode arenaer for lek og samspill der det er plass til alle. Vi ser også at arbeidet 
med personalet er viktig og må være et arbeid vi kontinuerlig jobber med, det er stadig mye 
problemstillinger som kommer opp og det kommer nyansatte inn. Foreldrene har blitt bedre til å 
inkludere og skape gode arenaer for fellesskap utenfor barnehagen, men dette er også noe som må 
jobbes med og informeres om hyppig.  
 
 

 

Bråten barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har dette temaet på personalmøter og plandager, 
og jobber med plan for trygt og godt barnehagemiljø 
i personalgruppa. Vi har det også som et 
fokusområde i årsplanen. Vi reflekterer mye sammen over begreper, og hvordan vi skal utføre det i 

helhet. I smågrupper jobber vi inkluderende med tema som styrker fellesskapet og hvor alle er
inkludert.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Arbeidet med lekende fellesskap og inkluderende barnehagemiljø de siste to årene har vist effekt
gjennom sterkere fellesskapsfølelse blant barna på avdelingene. Vi ser at barnas opplevelse av å høre
ti l og være en del av ett felleskap er styrket. Det er mindre utestenging og mindre konflikter i
barnegruppene. Gjennom vår vektlegging av begrepet barnehagevenner, heller enn begrepet
bestevenn, ser vi at barna har sterkere relasjoner med flere barn på avdelingen og at det ikke er så
sårbart for leken dersom enkelte barn er fraværende fra barnehagen.

Bjørkekroken barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Med barna har vi hatt tema samlinger om samhold,
vennskap og fellesskap. Vi har jobbet mye i mindre
grupper der de ansatte har observert samspillsmønster
og barnas ulike roller. Vi har deretter reflektert rundt det vi har observert og tatt dette inn i nye
gruppesammensetninger, jobbet med relasjoner som er uheldig eller "skjeve" for å oppnå positive
opplevelser og samspill. Vi har hatt foreldremøte med temaer som utenfarskap og ekskludering, og
snakket mye om foreldrenes rolle og ansvar for å oppnå godt miljø. Med personalet har vi jobbet
med holdninger til enkelt barn, tatt relasjonskartleggingen hyppigere og hatt fokus på vår rolle i
samspill og fellesskapet. Vi har brukt caser og laget "regler" for hvordan vi skal gå frem dersom vi
opplever voksne som ikke er gode rollemodeller, viser dårlige holdninger eller som handler
krenkende.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi har gjennom dette arbeidet blitt bevist hvor viktig det er å observere i mindre grupper, særlig
dette med fokus på barnas roller i samspillene har vært viktig. Da har vi på en bedre og mer
systematisk måte kunne se hvilke barn som må jobbe med å hevde seg for eksempel og hvem som
må jobbe med å la andre komme til, når alle er klar over dette er vi flinkere ti l å støtte barna der de
trenger oss og bidra ti l gode arenaer for lek og samspill der det er plass ti l alle. Vi ser også at arbeidet
med personalet er viktig og må være et arbeid vi kontinuerlig jobber med, det er stadig mye
problemstillinger som kommer opp og det kommer nyansatte inn. Foreldrene har blitt bedre til å
inkludere og skape gode arenaer for fellesskap utenfor barnehagen, men dette er også noe som må
jobbes med og informeres om hyppig.

Bråten barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har dette temaet på personalmøter og plandager,
og jobber med plan for trygt og godt barnehagemiljø
i personalgruppa. Vi har det også som et
fokusområde i årsplanen. Vi reflekterer mye sammen over begreper, og hvordan vi skal utføre det i
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praksis. Vi bruker kvalitetskjennetegn, og fargekartlegging (Kari Pape sin modell). Vi har jevnlige 
refleksjonsgrupper med alle fagarbeidere og assistenter med dette som tema. Vi har gått igjennom 
aktivitetsplikten, og definert hva det betyr for oss i praksis. Vi har også brukt tiltaksplanen der vi har 
sett utfordringer mellom enkeltbarn i barnegruppa.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi i lederteam har snakket om at vi ser en endring i praksis hos flere ansatte nå som vi har hatt dette 
temaet på agendaen i over et år. Ansatte er mer bevisst sin rolle til å være aktivt tilstede og 
deltakende sammen med barn for å kunne fange opp hva som skjer mellom barn. Ansatte er mer 
bevisst sin rolle og tør å gi hverandre tilbakemeldinger dersom de ser en kollega opptre "utafor 
ramma" med barna. Ved å bruke tiltaksplanen har vi også erfart at vi får et system for å jobbe 
konkret med aktuelle utfordringer som har oppstått i barnegruppa/ mellom barna.  
 
 

 

Bøleråsen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS 
KAPITTEL VIII OM PSYKOSOSIALT 
BARNEHAGEMILJØ 
 
Vi har jobbet med dette på: 
Utarbeidet kjennetegn for barn og kjennetegn og arbeidsmåter for personalet- samt evaluert dette 
Personalmøtet – artikler og påstander – refleksjon og gruppearbeid 
Avdelingsmøter – praksisfortellinger og relasjonskartlegging 
Ledermøter – praksisfortelinger og refleksjoner 
Kommunens tilbud gjennom foredragene: 
• Marco Elsafadi – Inkludering – refleksjon i etterkant 
• May Britt Drugli – arbeid med relasjoner 
• Ingrid Lund – Utfordrende samarbeidsrelasjoner 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Bevisstheten rundt vår rolle og aktivitetsplikt - samt refleksjon over egen praksis.  

 
Dalstunet barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har bearbeidet og reflektert over innholdet på 
personalmøter samt implementert rutiner i barnehagens IK 
system. Vennskap og inkludering er viktige arbeidsområder med barna, samt har livsmestring som 
tema i barnehagens årsplan. 
 
 

 

praksis. Vi bruker kvalitetskjennetegn, og fargekartlegging (Kari Pape sin modell). Vi har jevnlige
refleksjonsgrupper med alle fagarbeidere og assistenter med dette som tema. Vi har gått igjennom
aktivitetsplikten, og definert hva det betyr for oss i praksis. Vi har også brukt tiltaksplanen der vi har
sett utfordringer mellom enkeltbarn i barnegruppa.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi i lederteam har snakket om at vi ser en endring i praksis hos flere ansatte nå som vi har hatt dette
temaet på agendaen i over et år. Ansatte er mer bevisst sin rolle ti l å være aktivt tilstede og
deltakende sammen med barn for å kunne fange opp hva som skjer mellom barn. Ansatte er mer
bevisst sin rolle og tør å gi hverandre tilbakemeldinger dersom de ser en kollega opptre "utafor
ramma" med barna. Ved å bruke tiltaksplanen har vi også erfart at vi får et system for å jobbe
konkret med aktuelle utfordringer som har oppstått i barnegruppa/ mellom barna.

Bøleråsen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS
KAPITTELVIII OM PSYKOSOSIALT
BARNEHAGEMIUØ

Vi har jobbet med dette på:
Utarbeidet kjennetegn for barn og kjennetegn og arbeidsmåter for personalet- samt evaluert dette
Personalmøtet - artikler og påstander - refleksjon og gruppearbeid
Avdelingsmøter - praksisfortellinger og relasjonskartlegging
Ledermøter - praksisfortelinger og refleksjoner
Kommunens tilbud gjennom foredragene:
• Marco Elsafadi - Inkludering - refleksjon i etterkant
• May Britt Drugii - arbeid med relasjoner
• Ingrid Lund - Utfordrende samarbeidsrelasjoner

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Bevisstheten rundt vår rolle og aktivitetsplikt - samt refleksjon over egen praksis.

Dalstunet barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Vi har bearbeidet og reflektert over innholdet på
personalmøter samt implementert rutiner i barnehagens IK
system. Vennskap og inkludering er viktige arbeidsområder med barna, samt har livsmestring som
tema i barnehagens årsplan.
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Dynamitten barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Dynamitten barnehage har over flere år arbeidet med 
tema inkludering og forebygging av mobbing. Det er 
utarbeidet rutiner for å følge med, gripe inn, melde fra, 
undersøke, sette inn tiltak og lage aktivitetsplan, og til sist evaluere tiltakene. Barnehagen er opptatt 
av å raskt komme i dialog med foresatte for sammen å utarbeide tiltakene.  
I implementeringsarbeidet av kapittel VIII har barnehagen arbeidet mye med utvikling av 
relasjonskompetanse, og viktigheten av å investere tid og krefter i å skape gode relasjoner mellom 
barn og ansatte. Gjennom gode relasjoner er det lettere for ansatte å oppdage om barn ikke har det 
trygt og godt. 
Det brukes god tid under tilvenning av nye barn, slik at foreldre, barn og ansatte får tid til å bli kjent 
og skape en god relasjon helt fra start.  
Barnehagen gjennomgår «Kvalitetskjennetegn for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø» to 
ganger i året, samt at det er tema på personalmøter og planleggingsdager gjennom året. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Barnehagen ser en effekt av arbeidet ved at ansatte er bevisst sitt ansvar i relasjon med barn. Det er 
en gjengs oppfatning av hvordan vi møter barn, og at vi skal bruke tid til å bygge gode relasjoner. 
Gjennom dette arbeidet ser vi at barna er tryggere på å henvende seg til voksne når ting blir 
vanskelig. De setter ord på hvordan de har det, og sine behov. Dette igjen fører til at vi klarer å 
komme inn tidligere i situasjoner der barn ikke opplever at de har det trygt og godt, og vi får satt i 
gang tiltak og hjelp innen rimelig tid. 
 
 

Eikeliveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Barnehagen jobber aktivt med å styrke det psykososiale 
barnehagemiljøet slik 
 
Barn: vennskap, inkludering av alle barn, barna medvirker i egen hverdag- noe som skaper trivsel, 
men også ansvar for egen og andres opplevelse av trygghet og trivsel. Barna snakker om og lærer om 
kropp og følelser. Personalet: Er kurset i og oppdateres jevnlig i aktivitetsplikten og om kapittel VIII, 
Aktiv bruk av planen for å jobbe med inkluderende barnehagemiljø og info om mobbeombud. Lærer 
seg NMT (norsk med tegnstøtte) Dette er støtte til at alle barn får være med selv om de sliter med 
språk/kommunikasjon.  
 
Foreldre: Bli informert om vårt arbeid og om mobbeombud. Vi bruker foreldre som ressurs- 
foreldremøtene brukes til at foreldrene får kunnskap om og blir gitt et delansvar også forandres barn 
trivsel. Vi skaper en møteplass for at foreldrene skal bli kjent og dermed også bli en ressurs for 
hverandre i nabolaget. Det er lettere å invitere inn barna til de du kjenner selv om et barn slår litt. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Barn trives- og får støtte ved behov. Vi har sett tydelig bedring etter bruk av planen for inkluderende 
barnehagemiljø der barn og foreldre har blitt involvert. Barn medvirker naturlig på sin hverdag. 
Personalet har mye kunnskap om tema og gjenkjenner situasjoner der vi må handle. Personalet 
kjenner til hjelpemidler og hvordan vi kan støtte hverandre i ulike situasjoner. 

Dynamitten barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Dynamitten barnehage har over flere år arbeidet med
tema inkludering og forebygging av mobbing. Det er
utarbeidet rutiner for å følge med, gripe inn, melde fra,
undersøke, sette inn tiltak og lage aktivitetsplan, og ti l sist evaluere tiltakene. Barnehagen er opptatt
av å raskt komme i dialog med foresatte for sammen å utarbeide tiltakene.
I implementeringsarbeidet av kapittel VIII har barnehagen arbeidet mye med utvikling av
relasjonskompetanse, og viktigheten av å investere tid og krefter i å skape gode relasjoner mellom
barn og ansatte. Gjennom gode relasjoner er det lettere for ansatte å oppdage om barn ikke har det
trygt og godt.
Det brukes god tid under tilvenning av nye barn, slik at foreldre, barn og ansatte får t id ti l å bli kjent
og skape en god relasjon helt fra start.
Barnehagen gjennomgår«Kvalitetskjennetegn for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø» to
ganger i året, samt at det er tema på personalmøter og planleggingsdager gjennom året.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Barnehagen ser en effekt av arbeidet ved at ansatte er bevisst sitt ansvar i relasjon med barn. Det er
en gjengs oppfatning av hvordan vi møter barn, og at vi skal bruke tid ti l å bygge gode relasjoner.
Gjennom dette arbeidet ser vi at barna er tryggere på å henvende seg ti l voksne når ting blir
vanskelig. De setter ord på hvordan de har det, og sine behov. Dette igjen fører t i l at vi klarer å
komme inn tidligere i situasjoner der barn ikke opplever at de har det trygt og godt, og vi får satt i
gang tiltak og hjelp innen rimelig tid.

Eikeliveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Barnehagen jobber aktivt med å styrke det psykososiale
barnehagemiljøet slik

Barn: vennskap, inkludering av alle barn, barna medvirker i egen hverdag- noe som skaper trivsel,
men også ansvar for egen og andres opplevelse av trygghet og trivsel. Barna snakker om og lærer om
kropp og følelser. Personalet: Er kurset i og oppdateres jevnlig i aktivitetsplikten og om kapittel VIII,
Aktiv bruk av planen for å jobbe med inkluderende barnehagemiljø og info om mobbeombud. Lærer
seg NMT (norsk med tegnstøtte) Dette er støtte ti l at alle barn får være med selv om de sliter med
språk/kommunikasjon.

Foreldre: Bli informert om vårt arbeid og om mobbeombud. Vi bruker foreldre som ressurs-
foreldremøtene brukes ti l at foreldrene får kunnskap om og blir gitt et delansvar også forandres barn
trivsel. Vi skaper en møteplass for at foreldrene skal bli kjent og dermed også bli en ressurs for
hverandre i nabolaget. Det er lettere å invitere inn barna ti l de du kjenner selv om et barn slår litt.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Barn trives- og får støtte ved behov. Vi har sett tydelig bedring etter bruk av planen for inkluderende
barnehagemiljø der barn og foreldre har blitt involvert. Barn medvirker naturlig på sin hverdag.
Personalet har mye kunnskap om tema og gjenkjenner situasjoner der vi må handle. Personalet
kjenner ti l hjelpemidler og hvordan vi kan støtte hverandre i ulike situasjoner.
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Foreldre opplever at de blir møtt og også informert dersom de er bekymret eller personalet er 
bekymret for en adferd rundt enkeltbarn eller i en barnegruppe. Foreldre bidrar til løsninger 
 
 
 

Eikåsen familiebarnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi bruker Plan for å forebygge mobbing og sikre 
inkludering i barnehagene. Tilgjengelighet er viktig og vi 
har derfor ingen møter på dagtid som igjen gjør at vi ser 
og er tilstedeværende for barna hele åpningstiden. Refleksjoner og gjennomgang av skjema for 
forebygging gjøres når barna sover eller ved møter etter stengetid ved behov. Forsøker til enhver tid 
å være gode rollemodeller for barna og tydelig på grenser. I vår interaksjon med barna viser vi at vi 
setter pris på dem og lytter til deres behov. Få voksne og barn gjør at episoder som oppstår blir 
veldig synlige og det blir tatt tak i med en gang. Samarbeid med foreldrene er noe vi bruker mye tid 
på, og trygge foreldre skaper trygge barn. Ettersom dialogen er god med foreldrene så er det enkelt å 
ta opp hendelser i barnehagen.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Effekten vi ser er at barna er trygge på de voksne og de andre barna. De kommer til de voksne hvis 
det oppstår situasjoner de er utrygge på eller hvis de andre barna gjør noe de ikke liker. De setter 
grense selv ved å holde opp hånden for stopp. Barna er fornøyde og søker oppmerksomhet hvis de 
vil vise noe eller de mestrer noe de ikke har gjort før.  
 

Ekornrud barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har det som et av satsningsområdene i årsplanen. 
På hver avdeling observerer vi barnegruppen og evaluerer 
jevnlig hvordan hvert barn har det. 
Er det et barn som blir krenket eller faller utenfor i relasjon ,lager vi tiltak for å støtte barnet. 
Vi jobber med: 
- Omsorg- hva legger vi i det? 
- Har vi en anerkjennende væremåte overfor barna? 
- Vennskap- har alle barna venner? 
- Leken- har barna nok tid til leken og får de som trenger det støtte i leken? 
- Hvordan er fellesskapet på avdelingen, er alle inkludert og føler tilhørighet? 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi ser at når vi har nok ansatte på jobb, klarer vi mer å være tilstede flere steder for å være i tettere 
relasjon med barna i gruppen.  Da får vi observert mer og oppdaget hvordan barna samspiller med 
hverandre. 
Vi er på god vei og stabile ansatte er viktig. Vi bruker aktivt trygghetssirkelen i arbeidet vårt og det 
ser vi bra effekt av. 
 

 

Foreldre opplever at de blir møtt og også informert dersom de er bekymret eller personalet er
bekymret for en adferd rundt enkeltbarn eller i en barnegruppe. Foreldre bidrar t i l løsninger

Eikåsen familiebarnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Vi bruker Plan for å forebygge mobbing og sikre
inkludering i barnehagene. Tilgjengelighet er viktig og vi
har derfor ingen møter på dagtid som igjen gjør at vi ser
og er tilstedeværende for barna hele åpningstiden. Refleksjoner og gjennomgang av skjema for
forebygging gjøres når barna sover eller ved møter etter stengetid ved behov. Forsøker ti l enhver t id
å være gode rollemodeller for barna og tydelig på grenser. I vår interaksjon med barna viser vi at vi
setter pris på dem og lytter t i l deres behov. Få voksne og barn gjør at episoder som oppstår blir
veldig synlige og det blir tatt tak i med en gang. Samarbeid med foreldrene er noe vi bruker mye tid
på, og trygge foreldre skaper trygge barn. Ettersom dialogen er god med foreldrene så er det enkelt å
ta opp hendelser i barnehagen.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Effekten vi ser er at barna er trygge på de voksne og de andre barna. De kommer ti l de voksne hvis
det oppstår situasjoner de er utrygge på eller hvis de andre barna gjør noe de ikke liker. De setter
grense selv ved å holde opp hånden for stopp. Barna er fornøyde og søker oppmerksomhet hvis de
vil vise noe eller de mestrer noe de ikke har gjort før.

Ekornrud barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Vi har det som et av satsningsområdene i årsplanen.
På hver avdeling observerer vi barnegruppen og evaluerer
jevnlig hvordan hvert barn har det.
Er det et barn som blir krenket eller faller utenfor i relasjon ,lager vi tiltak for å støtte barnet.
Vi jobber med:
- Omsorg- hva legger vi i det?
- Har vi en anerkjennende væremåte overfor barna?
- Vennskap- har alle barna venner?
- Leken- har barna nok tid til leken og får de som trenger det støtte i leken?
- Hvordan er fellesskapet på avdelingen, er alle inkludert og føler tilhørighet?

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi ser at når vi har nok ansatte på jobb, klarer vi mer å være tilstede flere steder for å være i tettere
relasjon med barna i gruppen. Da får vi observert mer og oppdaget hvordan barna samspiller med
hverandre.
Vi er på god vei og stabile ansatte er viktig. Vi bruker aktivt trygghetssirkelen i arbeidet vårt og det
ser vi bra effekt av.

50



 
51

 

Gimleveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
 
Her og nå situasjoner i hverdagen --Den enkelte voksne 
Vi har brukt pedagogisk materiale  
Psykologisk førstehjelp grønne tanker - glade barn 
Steg for steg 
Vennebøkene 
Samtalekort (om følelser og hvordan man har det) 
Se meg hele meg 
Hei - et Spill om følelser tanker  
Nrk sin serie Venner (vennskap og relasjoner med venner og hjemme) 
Røde Kors om førstehjelp for barn.  
med mere 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Barna bruker verktøy 
- sier stopp 
- sier fra til voksen 
- mange har et større ordforråd rundt tema (hvordan de har det og hvordan de  
- større trygghet rundt at alle følelser er lov og ok 
- de store er blitt veldig gode på å lese ansiktet til andre barn 
- færre konflikter blant de eldre barna fordi de forstår hverandre bedre 
- avdekket flere situasjoner om hjemmeforhold  
- så flere ting og tok bl annet i bruk aktivitetsplan, som har ført til bedre samspill 
 

 

Greverudlia barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
- Plandager / avdelingsmøter 
- Refleksjonsgrupper med - ekstern fasilitator fokus på 
anerkjennelse 
- Refleksjonsgrupper med hele personalet på personalmøte  
- Møte ang. hvordan jobber vi med skolestartere - sosial kompetanse - diskutere - forhandle (voksne 
ikke overtar, men barna klarer å si det med egne ord med god voksenstøtte) 
- Personalmøte med fokus på lek både inne og ute - hvordan ivaretar vi dette på uteområdet vårt 
- Bruker smågrupper og bevisst deler opp barna 
- Har reflektert over hvordan kan vi gi bara felles erfaring - skape et VI 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi tar tak i ting fortere - legger planer (tiltaksplaner) 
Vi kobler inn foreldre fortere 
Bevisstheten rundt tillit og forventinger rundt foreldresamarbeidet - barna vet at vi snakker sammen 

Gimleveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ

Her og nå situasjoner i hverdagen --Den enkelte voksne
Vi har brukt pedagogisk materiale
Psykologisk førstehjelp grønne tanker - glade barn
Steg for steg
Vennebøkene
Samtalekort (om følelser og hvordan man har det)
Se meg hele meg
Hei - et Spill om følelser tanker
Nrk sin serie Venner (vennskap og relasjoner med venner og hjemme)
Røde Kors om førstehjelp for barn.
med mere

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Barna bruker verktøy
- sier stopp
- sier fra ti l voksen
- mange har et større ordforråd rundt tema (hvordan de har det og hvordan de
- større trygghet rundt at alle følelser er lov og ok
- de store er blitt veldig gode på å Iese ansiktet t i l andre barn
- færre konflikter blant de eldre barna fordi de forstår hverandre bedre
- avdekket flere situasjoner om hjemmeforhold
- så flere ting og tok bl annet i bruk aktivitetsplan, som har ført t i l bedre samspill

Greverudlia barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
- Plandager/ avdelingsmøter
- Refleksjonsgrupper med - ekstern fasilitator fokus på
anerkjennelse
- Refleksjonsgrupper med hele personalet på personalmøte
- Møte ang. hvordan jobber vi med skolestartere - sosial kompetanse - diskutere - forhandle (voksne
ikke overtar, men barna klarer å si det med egne ord med god voksenstøtte)
- Personalmøte med fokus på lek både inne og ute - hvordan ivaretar vi dette på uteområdet vårt
- Bruker smågrupper og bevisst deler opp barna
- Har reflektert over hvordan kan vi gi bara felles erfaring - skape et VI

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi tar tak i ting fortere - legger planer (tiltaksplaner)
Vi kobler inn foreldre fortere
Bevisstheten rundt tillit og forventinger rundt foreldresamarbeidet - barna vet at vi snakker sammen
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Hareveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har samlingsstund om vennskap, leser bøker om ulike 
barn og prøver å forklare barn at alle barn er forskjellige og 
vi må akseptere hverandre.  Vi er til stede og aktive i lek, 
aktiviteter og samtaler med alle barn. Har mange smågrupper slik at barna blir mer kjent med 
hverandre og mer åpne og trygge.  
Vi har hatt smågrupper flere dager i uken, 2 faste dager der vi er sammen med gruppen vår over en 
lengre periode, ellers har vi smågrupper i alle overgangssituasjoner. Vi har satt grupper sammen 
etter hva vi så barna trengte å jobbe med, hvilke vennskap vi ville forsterke osv.  
Vi har lest bøker om følelser, brukt situasjonene når de har oppstått til å snakke om det som skjer. 
Hatt samlinger om hvordan være en god venn, hvordan vi behandler hverandre, hva vi gjør om noen 
er lei seg og hvor grensene våre går.  
Smågrupper, både aldersvise og på tvers av alder. Dette for å sammensveise gruppa, samt styrke 
enkeltbarns status, innad. Fellesopplevelser gir også en god stemning på avdeling/i gruppa. 
Samlinger, der vi snakker om aktuelle saker, som f.eks språkbruk, vennskap og hjelpsomhet. 
Bruker piktogrammer aktivt i, og utenom samlinger, som beskriver/viser følelser. 
Tatt opp barns trivsel på foreldresamtaler, forklare hva vi jobber med og hva vi kan eventuelt 
fokusere videre på 
Snakker om hvert barns trivsel på avd.møter 
Psykososialt bhg miljø som eget tema i månedsplan, aktiviteter som styrker samhold og inkludering 
med begrunnelsene i planen 
Aktiviteter som er rettet mot sosial kompetanse 
Organisert lek og frilek 
Veiledning av barn ved konflikter 
Igangsetter tiltak med en gang hvis foreldre melder inn bekymring om barns trivsel i bhg 
Igangsetter tiltak med en gang hvis noen fra personalet kjenner uro om det går bra med et barn i 
bhg, hvis det oppstår situasjoner som kan ha innvirkning på barns trivsel etter hvert. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi har lagt merke at barn har mindre konflikter når de er i mindre grupper. Mer hyggelig mot 
hverandre. Respekterer hverandres grenser.  
Vi har sett at de snakker mye om følelsene sine, setter ord på det de opplever, prøver å finne 
løsninger i stedet for å gå i lås. De viste en større forståelse og kunne også se situasjonen utenfor seg 
selv. Vi har sett nye vennskap bli dannet.  
Vi ser at barna etter hvert hjelper hverandre uoppfordret. 
De viser glede i barnehagen og snakker om temaet hjemme 
Barna bruker piktogrammene selv, for å vise at de er redd, lei seg eller glade. 
Oppblomstring av f.eks stygg språkbruk blir raskt avsluttet når vi har hatt samtaler om det, slik at det 
ikke får utvikle seg videre. 
Vi opplever at vi har mange gode vennskap på avdelingen, åpne barn som viser tillit og tar lett 
kontakt med voksne, godt klima på avdelingen. 
 
 
 

Hareveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Vi har samlingsstund om vennskap, leser bøker om ulike
barn og prøver å forklare barn at alle barn er forskjellige og
vi må akseptere hverandre. Vi er til stede og aktive i lek,
aktiviteter og samtaler med alle barn. Har mange smågrupper slik at barna blir mer kjent med
hverandre og mer åpne og trygge.
Vi har hatt smågrupper flere dager i uken, 2 faste dager der vi er sammen med gruppen vår over en
lengre periode, ellers har vi smågrupper i alle overgangssituasjoner. Vi har satt grupper sammen
etter hva vi så barna trengte å jobbe med, hvilke vennskap vi ville forsterke osv.
Vi har lest bøker om følelser, brukt situasjonene når de har oppstått t i l å snakke om det som skjer.
Hatt samlinger om hvordan være en god venn, hvordan vi behandler hverandre, hva vi gjør om noen
er lei seg og hvor grensene våre går.
Smågrupper, både aldersvise og på tvers av alder. Dette for å sammensveise gruppa, samt styrke
enkeltbarns status, innad. Fellesopplevelser gir også en god stemning på avdeling/i gruppa.
Samlinger, der vi snakker om aktuelle saker, som f.eks språkbruk, vennskap og hjelpsomhet.
Bruker piktogrammer aktivt i, og utenom samlinger, som beskriver/viser følelser.
Tatt opp barns trivsel på foreldresamtaler, forklare hva vi jobber med og hva vi kan eventuelt
fokusere videre på
Snakker om hvert barns trivsel på avd.møter
Psykososialt bhg miljø som eget tema i månedsplan, aktiviteter som styrker samhold og inkludering
med begrunnelsene i planen
Aktiviteter som er rettet mot sosial kompetanse
Organisert lek og frilek
Veiledning av barn ved konflikter
Igangsetter tiltak med en gang hvis foreldre melder inn bekymring om barns trivsel i bhg
Igangsetter tiltak med en gang hvis noen fra personalet kjenner uro om det går bra med et barn i
bhg, hvis det oppstår situasjoner som kan ha innvirkning på barns trivsel etter hvert.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi har lagt merke at barn har mindre konflikter når de er i mindre grupper. Mer hyggelig mot
hverandre. Respekterer hverandres grenser.
Vi har sett at de snakker mye om følelsene sine, setter ord på det de opplever, prøver å finne
løsninger i stedet for å gå i lås. De viste en større forståelse og kunne også se situasjonen utenfor seg
selv. Vi har sett nye vennskap bli dannet.
Vi ser at barna etter hvert hjelper hverandre uoppfordret.
De viser glede i barnehagen og snakker om temaet hjemme
Barna bruker piktogrammene selv, for å vise at de er redd, lei seg eller glade.
Oppblomstring av f.eks stygg språkbruk blir raskt avsluttet når vi har hatt samtaler om det, slik at det
ikke får utvikle seg videre.
Vi opplever at vi har mange gode vennskap på avdelingen, åpne barn som viser tillit og tar lett
kontakt med voksne, godt klima på avdelingen.
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Haukeliveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Gjennom barnehageåret 2021/22 har Haukeliveien 
barnehage jevnlig løftet temaet på avdelingsmøter 
gjennom året. Det har vært fokus og refleksjonsarbeid 
rundt hvordan vi kan jobbe annerledes i hverdagen for å møte barn på en bedre måte, et 
holdningsarbeid rundt temaet inkluderende fellesskap. Vi har støttet oss til trygghetssirkelen, som 
har vært en del av vår metode å jobbe etter.  
Vi har jobbet mer tverrfaglig med erfaringsutveksling og veiledning fra andre instanser som Hjelpern, 
barnepsykologer og PPT, og vi har tidligere tatt kontakt med andre instanser for å søke råd og 
veiledning. 
 
Aktivitetsplaner har blitt utarbeidet der det har vært bekymring, uavhengig om bekymringen 
kommer fra foreldre eller personal.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi tørr å se mer, vi oppdager tidligere og vi setter inn tiltak raskere som kan gjøre endringer/bedring 
for barna. 
 
Et tettere foreldresamarbeid, hvor foreldre i større grad har blitt involvert og tatt på alvor enn 
tidligere år i forhold til dette temaet. Vi opplever også at foreldre tar opp bekymringer tidligere. 
 
Vi har mer fokus på alt det positive barn gjør, løfter det mer og "leter2 mer etter det- spesielt der 
barn streber, gjør uheldige ting, men ikke mener det. Spesielt der vi vet at barn kan være utsatt for 
mobbing og krenkelser. Vi jobber mer i små grupper, så tett voksenkontakt som mulig med fokus på 
voksenrollen, sosial kompetanse, vennskap og følelser. 
 

 
Hebekkskogen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Stikkord for arbeidet er : 
Felles arbeid i personalgruppen med ny lov, kapt.8 
-gruppearbeid med utarbeidelse av tiltaksplan 
-bruk av kommunens plan "fremme et trygt og godt barnehagemiljø" 
-aktiv bruk av tiltaksplanen på avdelinger  
-ansatt med videreutdanning "psykososialt arbeid med barn og unge" med ekstra fokus på enkelt 
barn og gruppedynamikken på ulike avdelinger 
- refleksjon i pedagogteamet 
- søkt også om hjelp fra barnehageteamet 
- deltakelse på digitalt kurs for hele personalgruppen i forhold til psykososialt barnehagemiljø 
- gjennomføring av COS veiledning for en avdeling på huset 
-arbeid med personalgruppen ang. arbeidsmiljøet vårt 
- hvilke verdier står vi som personalgruppe for 
- gjennomgang av ulike HMS rutiner, som for eks. krenkelse  

 

Haukeliveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Gjennom barnehageåret 2021/22 har Haukeliveien
barnehage jevnlig løftet temaet på avdelingsmøter
gjennom året. Det har vært fokus og refleksjonsarbeid
rundt hvordan vi kan jobbe annerledes i hverdagen for å møte barn på en bedre måte, et
holdningsarbeid rundt temaet inkluderende fellesskap. Vi har støttet oss ti l trygghetssirkelen, som
har vært en del av vår metode å jobbe etter.
Vi har jobbet mer tverrfaglig med erfaringsutveksling og veiledning fra andre instanser som Hjelpern,
barnepsykologer og PPT, og vi har tidligere tatt kontakt med andre instanser for å søke råd og
veiledning.

Aktivitetsplaner har blitt utarbeidet der det har vært bekymring, uavhengig om bekymringen
kommer fra foreldre eller personal.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi tørr å se mer, vi oppdager tidligere og vi setter inn tiltak raskere som kan gjøre endringer/bedring
for barna.

Et tettere foreldresamarbeid, hvor foreldre i større grad har blitt involvert og tatt på alvor enn
tidligere år i forhold ti l dette temaet. Vi opplever også at foreldre tar opp bekymringer tidligere.

Vi har mer fokus på alt det positive barn gjør, løfter det mer og "leter2 mer etter det- spesielt der
barn streber, gjør uheldige ting, men ikke mener det. Spesielt der vi vet at barn kan være utsatt for
mobbing og krenkelser. Vi jobber mer i små grupper, så tett voksenkontakt som mulig med fokus på
voksenrollen, sosial kompetanse, vennskap og følelser.

Hebekkskogen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Stikkord for arbeidet er :
Felles arbeid i personalgruppen med ny lov, kapt.8
-gruppearbeid med utarbeidelse av tiltaksplan
-bruk av kommunens plan "fremme et trygt og godt barnehagemiljø"
-aktiv bruk av tiltaksplanen på avdelinger
-ansatt med videreutdanning "psykososialt arbeid med barn og unge" med ekstra fokus på enkelt
barn og gruppedynamikken på ulike avdelinger
- refleksjon i pedagogteamet
- søkt også om hjelp fra barnehageteamet
- deltakelse på digitalt kurs for hele personalgruppen i forhold ti l psykososialt barnehagemiljø
- gjennomføring av COS veiledning for en avdeling på huset
-arbeid med personalgruppen ang. arbeidsmiljøet vårt
- hvilke verdier står vi som personalgruppe for
- gjennomgang av ulike HMSrutiner, som for eks. krenkelse
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EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Fokuset til de ansatte som har endret seg. Spesielt når det gjelder en hel barnegruppe. 
Mer opptatt av hvordan en gruppe fungerer sammen og hvordan enkelt barn har det i gruppen. 
 
Liker tiltaksplanen som arbeidsverktøy.  Ser at alle kan bruke den.  
Den forplikter oss til handling. 
 
 

Hellerasten barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Deltatt på opplæring i kommunens regi, jobbet på 
personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager 
med hvordan vi skal møte barn i en vanskelig situasjon. 
Hvordan møte foresatte med bekymringer og hvordan håndtere det vi observerer i hverdagen.  
• Personalet har vært tilstede og deltakende med alle barn – for å gjennomføre jevnlige 
observasjoner av barnas samspill og lek 
• Personalet har vært tilstede og deltakende med alle barn – for å bistå barn som har behov for 
støtte og veiledning i lek og sosiale samspill 
• Smågrupper for å styrke relasjoner 
• Felles opplevelser + humor, latter, glede for å skape samhold i barnegruppa 
• Tett samarbeid med foresatte og ber om tilbakemeldinger fra foresatte om hvordan de opplever at 
barnet har det i barnehagen 
•Tar ev. bekymringer på alvor og setter i gang ev. tiltak; ekstra tett oppfølging, observasjoner mm. 
• Griper inn ved minste tegn på utestenging, krenkelser mm. 
• Bevisste på hva, om hvem og hvordan vi snakker i nærheten av barn 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
• En barnegruppe som viser stor gjensynsglede og mye omsorg overfor hverandre og andre barn i 
barnehagen 
• Vi oppdager uheldige episoder tidligere fordi vi er tilstede og deltakende. Det medfører raskere 
igangsetting av ev. tiltak og ofte mindre tiltak pga tidlig igangsetting… 
• En foreldre med tillit til personalet og en positiv holdning til andre barn  
- Fokus på hva det er å være en god venn. 
- Samtaler med barna i samlingsstund, lest flere av «vennebøkene» 
- Veiledning av barn i lek og særlig ved konflikter 
- Mer rollelek og mindre konkurranse om hvem som er best, sterkest, størst, raskest  
- Lest den store boka om følelser, med oppfølgingssamtaler i mindre grupper 
- Barna tegnet noen av sine følelser 
- Felles aktiviteter for alle barna på avdelingen; f.eks «fallskjerm», laget mat sammen 
- Snakket om alle barn på avdelingen på avdelingsmøter 
- Fortløpende observasjoner av barn som ser ut til å ha vanskeligheter med å komme inn i lek, barn 
som er «stille» og barn som stadig «overtar» leken (styrer roller etc.) 
 

 
 

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Fokuset t i l de ansatte som har endret seg. Spesielt når det gjelder en hel barnegruppe.
Mer opptatt av hvordan en gruppe fungerer sammen og hvordan enkelt barn har det i gruppen.

Liker tiltaksplanen som arbeidsverktøy. Ser at alle kan bruke den.
Den forplikter oss ti l handling.

Hellerasten barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Deltatt på opplæring i kommunens regi, jobbet på
personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager
med hvordan vi skal møte barn i en vanskelig situasjon.
Hvordan møte foresatte med bekymringer og hvordan håndtere det vi observerer i hverdagen.
• Personalet har vært tilstede og deltakende med alle barn - for å gjennomføre jevnlige
observasjoner av barnas samspill og lek
• Personalet har vært tilstede og deltakende med alle barn - for å bistå barn som har behov for
støtte og veiledning i lek og sosiale samspill
• Smågrupper for å styrke relasjoner
• Felles opplevelser+ humor, latter, glede for å skape samhold i barnegruppa
• Tett samarbeid med foresatte og ber om tilbakemeldinger fra foresatte om hvordan de opplever at
barnet har det i barnehagen
•Tar ev. bekymringer på alvor og setter i gang ev. tiltak; ekstra tett oppfølging, observasjoner mm.
• Griper inn ved minste tegn på utestenging, krenkelser mm.
• Bevisste på hva, om hvem og hvordan vi snakker i nærheten av barn

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
• En barnegruppe som viser stor gjensynsglede og mye omsorg overfor hverandre og andre barn i
barnehagen
• Vi oppdager uheldige episoder tidligere fordi vi er tilstede og deltakende. Det medfører raskere
igangsetting av ev. tiltak og ofte mindre tiltak pga tidlig igangsetting...
• En foreldre med tillit t i l personalet og en positiv holdning ti l andre barn
- Fokus på hva det er å være en god venn.
- Samtaler med barna i samlingsstund, lest flere av «vennebøkene»
- Veiledning av barn i lek og særlig ved konflikter
- Mer rollelek og mindre konkurranse om hvem som er best, sterkest, størst, raskest
- Lest den store boka om følelser, med oppfølgingssamtaler i mindre grupper
- Barna tegnet noen av sine følelser
- Felles aktiviteter for alle barna på avdelingen; f.eks «fallskjerm», laget mat sammen
- Snakket om alle barn på avdelingen på avdelingsmøter
- Fortløpende observasjoner av barn som ser ut t i l å ha vanskeligheter med å komme inn i lek, barn
som er «stille» og barn som stadig «overtar» leken (styrer roller etc.)
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Hjertegryta barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Barnehagen har brukt utdanningsdirektoratet sin 
kompetansepakke "Trygt og godt barnehagemiljø". Vi 
jobber med kompetansepakken gjennom hele året. Vi tar 
det opp på planleggingsdager og personalmøter. Noen deler er i felleskap og noen er enkeltvis. Så tar 
vi med refleksjonene våre fra møtene inn i basmøter på avdelingen, og prøver å sette det ut i praksis 
i de pedagogiske planene våre og rutiner. Vi har også tatt opp på foreldremøte at vi jobber med 
psykososialt barnehagemiljø.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Personalet sin syn på barnehagemiljø har endret seg og vi ser at vi er mye mer reflektert over 
hvordan vi snakker med barna og hvorfor vi gjør ting. Personalet har også blitt bedre på og snakke 
med hverandre og ta opp ting på en god måte. 
 

 
Hoelshytta barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har implementert dette på alle nivåer i barnehagen 
vår. Vi har brukt Nordre Follo kommunes “plan for å 
fremme et trygt og godt barnehagemiljø”, og deltatt på kurs og kompetanseheving i regi av 
kommunen. Hvordan fremme et godt psykososialt barnehagemiljø har vært tema på plandager, 
personalmøter, ledermøter, og foreldremøte. Vi har også laget et aktivitetspliktskjema. Temaene 
vennskap, inkludering og følelser er implementert i periodeplanene våre.  
 
Vi deler barnegruppen i mindre grupper gjennom dagen. Det bidrar til at de ansatte får et nært og 
godt forhold til alle barna, og gir oss god oversikt over dynamikken i gruppene. Gruppene er gjerne 
aldersinndelt, og aktivitetene er tilrettelagt for gruppa. Vi har også aktiviteter som ikke krever et 
felles språk, slik at fellesskapsfølelse og tilhørighet kan skapes uavhengig av barnas språk. Barna har 
faste plasser ved måltidene. De ansatte bytter på hvilken gruppe de er med og hvilket bord de sitter 
ved til måltidene. De faste gruppene skaper tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet som gjør at det er 
enklere å jobbe med å skape et godt psykososialt barnehagemiljø.  
 
Vi inkluderer barna ved å snakke med og lytte til dem. I hverdagssituasjoner anerkjenner vi barnas 
følelser, setter ord på dem, og øver på å kjenne igjen ulike følelser hos seg selv og andre. I 
samlingsstund på fredager har vi hatt psykologisk førstehjelp ved hjelp av en rød og en grønn bjørn. 
Det har hjulpet barna å sette ord på følelsene sine. Vi har også hatt fokus på vennskap, og prater om 
hvordan vi er med hverandre og hvordan det påvirker andre. Vi leser bøker om vennskap. Å fremme 
forskjeller som en styrke har vært sentralt i arbeidet.  
 
Vi har samarbeidet med hjemmet ved å sende noen punkter som vi ønsket å jobbe med på begge 
arenaene. Disse punktene handler om å la barna stå i følelsene sine, og oppfordre barna til å se 
muligheter og løsninger når situasjonen ikke ble som de hadde tenkt. Det har involvert foreldrene i 
det viktige arbeidet for at barna skal ha det trygt og godt i barnehagen. 
 

Hjertegryta barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Barnehagen har brukt utdanningsdirektoratet sin
kompetansepakke "Trygt og godt barnehagemiljø". Vi
jobber med kompetansepakken gjennom hele året. Vi tar
det opp på planleggingsdager og personalmøter. Noen deler er i felleskap og noen er enkeltvis. Så tar
vi med refleksjonene våre fra møtene inn i basmøter på avdelingen, og prøver å sette det ut i praksis
i de pedagogiske planene våre og rutiner. Vi har også tatt opp på foreldremøte at vi jobber med
psykososialt barnehagemiljø.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Personalet sin syn på barnehagemiljø har endret seg og vi ser at vi er mye mer reflektert over
hvordan vi snakker med barna og hvorfor vi gjør ting. Personalet har også blitt bedre på og snakke
med hverandre og ta opp ting på en god måte.

Hoelshytta barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har implementert dette på alle nivåer i barnehagen
vår. Vi har brukt Nordre Follo kommunes "plan for å
fremme et trygt og godt barnehagemiljø", og deltatt på kurs og kompetanseheving i regi av
kommunen. Hvordan fremme et godt psykososialt barnehagemiljø har vært tema på plandager,
personalmøter, ledermøter, og foreldremøte. Vi har også laget et aktivitetspliktskjema. Temaene
vennskap, inkludering og følelser er implementert i periodeplanene våre.

Vi deler barnegruppen i mindre grupper gjennom dagen. Det bidrar t i l at de ansatte får et nært og
godt forhold ti l alle barna, og gir oss god oversikt over dynamikken i gruppene. Gruppene er gjerne
aldersinndelt, og aktivitetene er tilrettelagt for gruppa. Vi har også aktiviteter som ikke krever et
felles språk, slik at fellesskapsfølelse og tilhørighet kan skapes uavhengig av barnas språk. Barna har
faste plasser ved måltidene. De ansatte bytter på hvilken gruppe de er med og hvilket bord de sitter
ved ti l måltidene. De faste gruppene skaper tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet som gjør at det er
enklere å jobbe med å skape et godt psykososialt barnehagemiljø.

Vi inkluderer barna ved å snakke med og lytte ti l dem. I hverdagssituasjoner anerkjenner vi barnas
følelser, setter ord på dem, og øver på å kjenne igjen ulike følelser hos seg selv og andre. I
samlingsstund på fredager har vi hatt psykologisk førstehjelp ved hjelp av en rød og en grønn bjørn.
Det har hjulpet barna å sette ord på følelsene sine. Vi har også hatt fokus på vennskap, og prater om
hvordan vi er med hverandre og hvordan det påvirker andre. Vi leser bøker om vennskap. Å fremme
forskjeller som en styrke har vært sentralt i arbeidet.

Vi har samarbeidet med hjemmet ved å sende noen punkter som vi ønsket å jobbe med på begge
arenaene. Disse punktene handler om å la barna stå i følelsene sine, og oppfordre barna ti l å se
muligheter og løsninger når situasjonen ikke ble som de hadde tenkt. Det har involvert foreldrene i
det viktige arbeidet for at barna skal ha det trygt og godt i barnehagen.
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EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Det har blitt lettere for barna å sette ord på følelsene sine. De har blitt mer bevisst sine egne og 
andres følelser, og hvordan deres handlinger påvirker andre. Barna snakker om den røde og den 
grønne bjørnen, og bruker disse for å forklare sine egne følelser. Dette har vi også fått tilbakemelding 
fra foreldrene at barna bruker hjemme. Barna har større aksept og respekt for hverandres forskjeller. 
Vi opplever mindre grobunn for at det oppstår et ekskluderende miljø når det er nulltoleranse for 
utenforskap. Vi opplever at barna oftere håndterer konflikter på egen hånd, eller forsøker å gjøre det 
før de henter en voksen. Barna hjelper hverandre til små og store gjøremål i hverdagen, passer på 
hverandre, og sier ifra hvis noen ikke har det bra. Vi ser også at foreldrene er tryggere på å si ifra og 
jobber sammen med oss om punktene vi har utarbeidet. Det er også en økt bevissthet hos de ansatte 
på seg selv som rollemodeller.  
 
 
 

Holberg barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
- Vi har hatt interne ressursteam i ped.led.møter 
- Systematisk kartlegging og observasjon 
-  dele inn gruppen i smågrupper 
- Jobber med tilhørighet, at det er "oss" og "vi" 
- Vi har grenseobjekt på småbarna som følger dem gjennom året 
- Vi er tilstedeværende voksne, har fokus på dette 
- Handlingsplaner, som vi jobber med  
- konfliktløsning  
- Jobber med " se meg - hele meg", sette grenser dor seg selv og andre, respekter 
- Samarbeider med foreldrene i samtaler og andre møter 
- Hatt fokus på psykososialt barnehagemiljø på avdelings møter og personalmøter 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
- Fin bevisstgjøring for hele personalgruppa 
- vi er litt mer skjerpet, mer forventning i forhold til progresjon 
- Vi deler mer kunnskap og reflekterer sammen 
- Mer trygghet og ro i praksisen 
- mer kunnskap om observasjonsverktøyene og hvordan dette brukes 
 
 

 
Ingierkollen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har fokus på vennskap og trivsel:  
Barn blir tatt imot på morgenen, barn blir hilst på ved 
navn.  
Det er god dialog mellom foreldre og ansatte.  
Voksne er gode rollemodeller. 
Vi har smågrupper, lekegrupper, prøver å se alle barn.  
Fokus på det fysiske miljø, smågrupper/lekegrupper, anerkjenne hvert barn og barns medvirkning.  

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Det har blitt lettere for barna å sette ord på følelsene sine. De har blitt mer bevisst sine egne og
andres følelser, og hvordan deres handlinger påvirker andre. Barna snakker om den røde og den
grønne bjørnen, og bruker disse for å forklare sine egne følelser. Dette har vi også fått tilbakemelding
fra foreldrene at barna bruker hjemme. Barna har større aksept og respekt for hverandres forskjeller.
Vi opplever mindre grobunn for at det oppstår et ekskluderende miljø når det er nulltoleranse for
utenfarskap. Vi opplever at barna oftere håndterer konflikter på egen hånd, eller forsøker å gjøre det
før de henter en voksen. Barna hjelper hverandre ti l små og store gjøremål i hverdagen, passer på
hverandre, og sier ifra hvis noen ikke har det bra. Vi ser også at foreldrene er tryggere på å si ifra og
jobber sammen med oss om punktene vi har utarbeidet. Det er også en økt bevissthet hos de ansatte
på seg selv som rollemodeller.

Holberg barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
- Vi har hatt interne ressursteam i ped.led.møter
- Systematisk kartlegging og observasjon
- dele inn gruppen i smågrupper
- Jobber med tilhørighet, at det er "oss" og "vi"
- Vi har grenseobjekt på småbarna som følger dem gjennom året
- Vi er tilstedeværende voksne, har fokus på dette
- Handlingsplaner, som vi jobber med
- konfliktløsning
- Jobber med " se meg - hele meg", sette grenser dor seg selv og andre, respekter
- Samarbeider med foreldrene i samtaler og andre møter
- Hatt fokus på psykososialt barnehagemiljø på avdelings møter og personalmøter

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
- Fin bevisstgjøring for hele personalgruppa
- vi er litt mer skjerpet, mer forventning i forhold til progresjon
- Vi deler mer kunnskap og reflekterer sammen
- Mer trygghet og ro i praksisen
- mer kunnskap om observasjonsverktøyene og hvordan dette brukes

lngierkollen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har fokus på vennskap og trivsel:
Barn blir tatt imot på morgenen, barn blir hilst på ved
navn.
Det er god dialog mellom foreldre og ansatte.
Voksne er gode rollemodeller.
Vi har smågrupper, lekegrupper, prøver å se alle barn.
Fokus på det fysiske miljø, smågrupper/lekegrupper, anerkjenne hvert barn og barns medvirkning.
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I arbeidet med «Se meg – hele meg» har vi snakket mye om følelser, som henger sammen med det 
psykososiale miljøet. 
 
Har hatt god dialog med SU, som også er opptatt av vennskap og fellesskap i barnehagen. I tillegg vil 
det også være et tema i foreldresamtaler.  
 
Vi har hatt fokus på psykososialt bhg. miljø på planleggingsdager og jobbet godt i plenum og på 
avdelingsnivå.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vanskelig å mål en slags effekt av dette, men vi opplever at barna trives i barnehagen, at vi har trygge 
og glade barn.  
Vi observerer barn i samspill med andre barn, og det er lett å oppdage når noen barn er lei seg over 
tid - ikke vil i barnehagen osv.  
 
Vi har samtale med foreldre hvis de er bekymret eller om personalet merker en endring i humør, 
atferd hos barnet.  
 
 

 

Kapellveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
I årsplanen 2021. 
26.1.21 Digital konferanse hvor 7 bhg.lærer deltar, fra 
Statsforvalteren i Oslo og Viken "Nytt kapittel i bhg.l. får betydning for bhg praksis med 
refleksjonsspørsmål i etterkant. 
27.1.21 - Digitale konferansen med refleksjon til alle ansatte 
16.8.21- Plandagen - Foredrag OsloMet - Gruppearbeid og refleksjon 
I årsplanen 2022 
16.8.22 Plandagen - Tema med gruppe diskusjon og refleksjon 
 
Tema på avdelingsmøter, ledermøte og personalmøte og i hverdagen 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Terskelen for å ta opp situasjoner og hendelser medarbeiderne i mellom er blitt lavere. 
Økt respekt for barna. 
Økt kunnskap innenfor området. 
Økt bevissthet. 
 
 

Kolbotn barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Hatt som tema på flere personalmøter og 
planleggingdager 
Gått gjennom innholdet i paragrefene, jobbet med forståelse og innhold i ordene. 

I arbeidet med «Se meg - hele meg» har vi snakket mye om følelser, som henger sammen med det
psykososiale miljøet.

Har hatt god dialog med SU, som også er opptatt av vennskap og fellesskap i barnehagen. I tillegg vil
det også være et tema i foreldresamtaler.

Vi har hatt fokus på psykososialt bhg. miljø på planleggingsdager og jobbet godt i plenum og på
avdelingsnivå.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vanskelig å mål en slags effekt av dette, men vi opplever at barna trives i barnehagen, at vi har trygge
og glade barn.
Vi observerer barn i samspill med andre barn, og det er lett å oppdage når noen barn er lei seg over
t id - ikke vil i barnehagen osv.

Vi har samtale med foreldre hvis de er bekymret eller om personalet merker en endring i humør,
atferd hos barnet.

Kapellveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
I årsplanen 2021.
26.1.21 Digital konferanse hvor 7 bhg.lærer deltar, fra
Statsforvalteren i Oslo og Viken "Nytt kapittel i bhg.l. får betydning for bhg praksis med
refleksjonsspørsmål i etterkant.
27.1.21 - Digitale konferansen med refleksjon til alle ansatte
16.8.21- Plandagen - Foredrag OsloMet - Gruppearbeid og refleksjon
I årsplanen 2022
16.8.22 Plandagen - Tema med gruppe diskusjon og refleksjon

Tema på avdelingsmøter, ledermøte og personalmøte og i hverdagen

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Terskelen for å ta opp situasjoner og hendelser medarbeiderne i mellom er blitt lavere.
Økt respekt for barna.
Økt kunnskap innenfor området.
Økt bevissthet.

Kolbotn barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Hatt som tema på flere personalmøter og
planleggingdager
Gått gjennom innholdet i paragrefene, jobbet med forståelse og innhold i ordene.

57



 
58

Jobbet med kartlegging på kvalitetskjennetegn i heftet "Plan for å fremme et trygt og godt 
barnehagemiljø. 
Brukt heftet i fbm to barn, på foreldresamtale. Laget handlingsplan og fulgt opp. 
Hatt uformelle samtaler med personal for å tydeliggjøre egen yrkesutførelse sett i forhold til vår egen 
praksis og opp mot paragraf 43.  
Åraplanen omtaler temaet, men vil få større plass neste gang. 
Utgangspunkt for ett av to hovedmål hele dette barnehageåret. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Stort engasjement rundt temaet. 
Mer refleksjon rundt egen praksis. 
I ferd med å ta hendelse inn i formell prosess (ansatt) 
Større fokus ved nyansettelser i det formelle 
Større plass i årsplanen for dette barnehageåret. 
 
 

Kråkstad barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Alle ansatte i Kråkstad har god kjennskap til bhg.lovens 
kap VIII. Vi har brukt "Plan for å fremme et trygt og godt 
barnehagemiljø". Vi har hatt "ståstedsanalyse" og brukt kartleggingsskjema. Vi har hatt jevnlige 
møter med alle ansatte hvor vi har reflektert over betydningen av begrepene. Vi har jobbet med 
praksisfortellinger og tilbakemeldingskultur. Det brukes forskjellige veiledningsmetoder i fag- 
bhg.lærer- pedagog- og personalmøter for å utvikle barnehagen. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Kråkstad har holdt og holder det varmt gjennom å reflektere over egne og andres handlinger og 
holdninger. Det er tydelig at det er større faglig fokus og at alle ser viktigheten av å inneha 
endringsvilje og evne til å være selvreflekterende. 
 

 
Langhus barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
1. Deltagelse i prosjektet "Inkluderende bhg og skole-
miljø" med kursing/opplæring. 
2. Tema i ledermøter, avdelingsmøter og personalmøter : 
Refleksjon. 
3. Satsningsområder i årsplanen: Gode relasjoner, barn/voksen, barn/barn, voksen/voksen. 
4. Satsningsområde i årsplanen: Lekekamerater - arbeid med vennskap, relasjoner, inkludering 
5. Satsningsområde i årsplanen: Organisering i smågrupper for å sikre  barnas trivsel, oversikt, 
trygghet, medvirkning osv. 
6. Barnesamtaler: Barna gis mulighet for å fortelle om hvordan de har det i bhg, vennskap, lek, hva de 
liker hva som er vanskelig. Barna gir innspill på hvordan de opplever relasjonen med de ansatte. 
Hvem de føler seg vel sammen med, om det er noen de ikke har det bra sammen med/ gjør dem 
usikre.  Oppfølging av barnesamtalene med ansatte - justering av egen atferd.  
7. Veiledning ift voksenrollen.  

Jobbet med kartlegging på kvalitetskjennetegn i heftet "Plan for å fremme et trygt og godt
barnehagemiljø.
Brukt heftet i fbm to barn, på foreldresamtale. Laget handlingsplan og fulgt opp.
Hatt uformelle samtaler med personal for å tydeliggjøre egen yrkesutførelse sett i forhold ti l vår egen
praksis og opp mot paragraf 43.
Åraplanen omtaler temaet, men vil få større plass neste gang.
Utgangspunkt for ett av to hovedmål hele dette barnehageåret.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Stort engasjement rundt temaet.
Mer refleksjon rundt egen praksis.
I ferd med å ta hendelse inn i formell prosess (ansatt)
Større fokus ved nyansettelser i det formelle
Større plass i årsplanen for dette barnehageåret.

Kråkstad barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
AIie ansatte i Kråkstad har god kjennskap til bhg.lovens
kap VIII. Vi har brukt "Plan for å fremme et trygt og godt
barnehagemiljø". Vi har hatt "ståstedsanalyse" og brukt kartleggingsskjema. Vi har hatt jevnlige
møter med alle ansatte hvor vi har reflektert over betydningen av begrepene. Vi har jobbet med
praksisfortellinger og tilbakemeldingskultur. Det brukes forskjellige veiledningsmetoder i fag-
bhg.lærer- pedagog- og personalmøter for å utvikle barnehagen.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Kråkstad har holdt og holder det varmt gjennom å reflektere over egne og andres handlinger og
holdninger. Det er tydelig at det er større faglig fokus og at alle ser viktigheten av å inneha
endringsvilje og evne ti l å være selvreflekterende.

Langhusbarnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
l. Deltagelse i prosjektet "Inkluderende bhg og skole-
miljø" med kursing/opplæring.
2. Tema i ledermøter, avdelingsmøter og personalmøter:
Refleksjon.
3. Satsningsområder i årsplanen: Gode relasjoner, barn/voksen, barn/barn, voksen/voksen.
4. Satsningsområde i årsplanen: Lekekamerater - arbeid med vennskap, relasjoner, inkludering
5. Satsningsområde i årsplanen: Organisering i smågrupper for å sikre barnas trivsel, oversikt,
trygghet, medvirkning osv.
6. Barnesamtaler: Barna gis mulighet for å fortelle om hvordan de har det i bhg, vennskap, lek, hva de
liker hva som er vanskelig. Barna gir innspill på hvordan de opplever relasjonen med de ansatte.
Hvem de føler seg vel sammen med, om det er noen de ikke har det bra sammen med/ gjør dem
usikre. Oppfølging av barnesamtalene med ansatte - justering av egen atferd.
7. Veiledning ift voksenrollen.
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8. Involvering av foreldre. (Opplever at foreldre ber bhg ta en barnesamtale om noe er vanskelig, 
sjekke ut barnets opplevelse)  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Ser tydelig effekt. Det er summen av arbeidet/metodene som gir resultater. Barnesamtalene er en 
direkte tilbakemelding til personalet - de ser tydelig hvilke barn der de må arbeide med relasjonen - 
personalet tar dette ansvaret. Barna skårer relasjoner bedre etter at personalet har nedlagt en 
innsats.  
1. Personalet må ha kunnskap/kompetanse 
2. Det må være fokus på satsningsområdene - dvs de må planlegges, systematiseres og gjennomføres 
(sette av tid)  
3. Det må avsettes tid til refleksjon og veiledning der dette er fokus.  
4. I vår bhg må vi utvikle samarbeidet med foreldrene bedre.  
 
Det viktigste arbeidet "Barna har en god barndom i barnehagen" 
 
 

Læringsverkstedet Myrvoll barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Hele Læringsverkstedet jobber med noe vi kaller for 
"Hjertekultur". I dette arbeidet har vi med oss Kari Pape, som 
jobber som fagutvikler i LV, og som har utarbeidet ulike arbeidshefter knyttet til dette med kap 8 i 
bhg.loven. Vi implementerer dette gjennom felles personalmøter, ledermøter, veiledning og interne 
kurs og webinarer.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi har så langt nok ikke sett helt den ønskede effekten. Dette har nok bakgrunn i en hektisk hverdag, 
samtidig som det er mange som er nye inn i Læringsverkstedet og som skal lære mange nye ting. 
Men det vi har sett i positiv retning er dette med å ha en mer tydelig ramme for hvordan vi skal agere 
dersom det oppstår situasjoner i barnehagen som kan antyde at barn ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø. Dette har vi også i vår handlingsplan mot mobbing, og det er et godt verktøy å lene 
seg på når man må.  
 
 

Maurtua barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har implementert dette i årsplanen, periodeplaner og 
ukeplaner. Drøftet og brukt praksis-fortellinger i personal-
sammenheng. Står som eget punkt på foreldremøter. Vi observerer barna og jobber nesten alltid i 
små grupper. Det jobbes gjennomgående med dette punktet gjennom hele året. Vi gjennomfører 
barnesamtaler og barnets følelser blir alltid møtt og respektert.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Det skaper en bevissthet hos samtlige voksne og vi ser at det har stor effekt med små avdelinger som 
igjen deles i smågrupper etter alder og interesser.. etc.  Det gir en mye bedre oversiktlighet og vi 
sikrer at alle barn blir sett og hørt.   

8. Involvering av foreldre. (Opplever at foreldre ber bhg ta en barnesamtale om noe er vanskelig,
sjekke ut barnets opplevelse)

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Ser tydelig effekt. Det er summen av arbeidet/metodene som gir resultater. Barnesamtalene er en
direkte tilbakemelding ti l personalet - de ser tydelig hvilke barn der de må arbeide med relasjonen -
personalet tar dette ansvaret. Barna skårer relasjoner bedre etter at personalet har nedlagt en
innsats.
l. Personalet må ha kunnskap/kompetanse
2. Det må være fokus på satsningsområdene - dvs de må planlegges, systematiseres og gjennomføres
(sette av tid)
3. Det må avsettes tid ti l refleksjon og veiledning der dette er fokus.
4. I vår bhg må vi utvikle samarbeidet med foreldrene bedre.

Det viktigste arbeidet "Barna har en god barndom i barnehagen"

Læringsverkstedet Myrvoll barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Hele Læringsverkstedet jobber med noe vi kaller for
"Hjertekultur". I dette arbeidet har vi med oss Kari Pape, som
jobber som fagutvikler i LV, og som har utarbeidet ulike arbeidshefter knyttet t i l dette med kap 8 i
bhg.loven. Vi implementerer dette gjennom felles personalmøter, ledermøter, veiledning og interne
kurs og webinarer.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi har så langt nok ikke sett helt den ønskede effekten. Dette har nok bakgrunn i en hektisk hverdag,
samtidig som det er mange som er nye inn i Læringsverkstedet og som skal lære mange nye ting.
Men det vi har sett i positiv retning er dette med å ha en mer tydelig ramme for hvordan vi skal agere
dersom det oppstår situasjoner i barnehagen som kan antyde at barn ikke har et trygt og godt
barnehagemiljø. Dette har vi også i vår handlingsplan mot mobbing, og det er et godt verktøy å lene
seg på når man må.

Maurtua barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Vi har implementert dette i årsplanen, periodeplaner og
ukeplaner. Drøftet og brukt praksis-fortellinger i personal-
sammenheng. Står som eget punkt på foreldremøter. Vi observerer barna og jobber nesten alltid i
små grupper. Det jobbes gjennomgående med dette punktet gjennom hele året. Vi gjennomfører
barnesamtaler og barnets følelser blir alltid møtt og respektert.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Det skaper en bevissthet hos samtlige voksne og vi ser at det har stor effekt med små avdelinger som
igjen deles i smågrupper etter alder og interesser.. etc. Det gir en mye bedre oversiktlighet og vi
sikrer at alle barn blir sett og hørt.
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Mellomåsen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
-Gjennomgått på ledermøte  
-hver avdeling har gjennomgått kapittelet og sett på egen 
praksis i forhold til videreføring og forbedring av 
hverdagssituasjoner og voksenrollen 
- god forståelse på at dette må jobbes med hele tiden i hverdagsrutinene 
- Situasjoner blir tatt opp på avdelingsmøter og drøftet. 
- Aktive voksne som er tilstede og forebygger 
- God kommunikasjon og samarbeid  med foreldre 
- informasjon til foreldrene om hvordan hver avdeling jobber og informasjon i årsplanen og på 
foreldremøte 
- klare forventninger til eks bursdagsmarkeringer og invitasjoner og bry seg om hverandre 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
God miljø og god trivsel. Trygge barn som tørr og si ifra. 
Engasjerte foreldre som jobber sammen med barnehagen 
 
 

Nordre Finstad barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har jobbet med dette på plandager og personalmøter 
fra januar 2021 og fram til sommeren 2022 foreløpig, ved 
å bruke stoff fra Rvts, Plan for et trygt og godt barnehagemiljø og Rammeplanen, foredrag med Ingrid 
Lund og podcast. Vi har hatt praksisfortellinger og diskusjoner i grupper, blant annet. Tanken har 
vært å øke bevisstheten rundt hva som er hva, når er det krenkelser, hva gjør vi voksne for å 
begrense/avdekke/styrke... 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Effekten er stort sett synlig i samtaler med de ansatte, og noen har kanskje også endret noe på 
måten de legger opp innholdet på avdelingen. Men vi er fortsatt et stykke unna at man er bevisst 
egen rolle og innsats innenfor dette temaet.  
 

 
Nordåsveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har jobbet med ulike tiltak for utvikling av sosiale 
ferdigheter og et godt psykososialt barnehagemiljø. Vi 
har som mål at barna skal lære å innordne seg i en gruppe og å kunne hevde seg selv.  Tiltakene vi 
har utarbeidet er laget i et skjema som vi evaluerer to ganger i året, i januar og august. Eksempler på 
tiltak er:  velge et tema ut fra barnegruppens behov, alder og modenhet, lek og aktiviteter i små 
grupper, personalet legger vekt på å ha god dialog med barna gjennom dagen, personalet 
dramatiserer  her-og nå situasjoner som de har opplevd med barna og bruker  dukker til å gjenskape 
situasjonen og  barna kan komme fram med gode løsninger, positiv feedback til barna når de handler 

Mellomåsen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
-Gjennomgått på ledermøte
-hver avdeling har gjennomgått kapittelet og sett på egen
praksis i forhold ti l videreføring og forbedring av
hverdagssituasjoner og voksenrollen
- god forståelse på at dette må jobbes med hele tiden i hverdagsrutinene
- Situasjoner blir tatt opp på avdelingsmøter og drøftet.
- Aktive voksne som er tilstede og forebygger
- God kommunikasjon og samarbeid med foreldre
- informasjon til foreldrene om hvordan hver avdeling jobber og informasjon i årsplanen og på
foreldremøte
- klare forventninger ti l eks bursdagsmarkeringer og invitasjoner og bry seg om hverandre

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
God miljø og god trivsel. Trygge barn som tørr og si ifra.
Engasjerte foreldre som jobber sammen med barnehagen

Nordre Finstad barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har jobbet med dette på plandager og personalmøter
fra januar 2021 og fram ti l sommeren 2022 foreløpig, ved
å bruke stoff fra Rvts, Plan for et trygt og godt barnehagemiljø og Rammeplanen, foredrag med Ingrid
Lund og podcast. Vi har hatt praksisfortellinger og diskusjoner i grupper, blant annet. Tanken har
vært å øke bevisstheten rundt hva som er hva, når er det krenkelser, hva gjør vi voksne for å
begrense/avdekke/styrke...

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Effekten er stort sett synlig i samtaler med de ansatte, og noen har kanskje også endret noe på
måten de legger opp innholdet på avdelingen. Men vi er fortsatt et stykke unna at man er bevisst
egen rolle og innsats innenfor dette temaet.

Nordåsveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har jobbet med ulike tiltak for utvikling av sosiale
ferdigheter og et godt psykososialt barnehagemiljø. Vi
har som mål at barna skal lære å innordne seg i en gruppe og å kunne hevde seg selv. Tiltakene vi
har utarbeidet er laget i et skjema som vi evaluerer to ganger i året, i januar og august. Eksempler på
tiltak er: velge et tema ut fra barnegruppens behov, alder og modenhet, lek og aktiviteter i små
grupper, personalet legger vekt på å ha god dialog med barna gjennom dagen, personalet
dramatiserer her-og nå situasjoner som de har opplevd med barna og bruker dukker ti l å gjenskape
situasjonen og barna kan komme fram med gode løsninger, positiv feedback ti l barna når de handler
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på en god måte, tett voksenkontakt slik at vi kan korrigere uønsket adferd. Tiltakene vi jobber med 
og evaluering av tiltakene skal komme klart fram i månedsbrev til foreldrene.   
 
Vi har et kartleggingsskjema om sosiale ferdigheter som vi bruker for 4 og 5 åringene. I skjemaet er 
det ramset opp sosiale ferdigheter som vi jobber for at 4 og 5 åringene skal beherske. Eksempler: 
løsningsorientert i konfliktsituasjoner, viser omsorg for andre barn, viser initiativ til lek og aktiviteter 
med andre barn, behersker å utsette egne behov, vente på tur, kunne kompromisse og være 
inkluderende i lek. Våren barna begynner på skolen på høsten, holder de foredrag for hverandre for å 
kunne hevde seg selv og tørre å stå fram og få alles oppmerksomhet. 
 
Barnemøter er gjennomført med grupper av barn, enkelt barn og med foreldre.  Vi har et skjema i 
årsplanene vår som heter tiltak dersom et barn opplever mobbing i barnehagen som skal aktiveres 
ved behov dersom vi opplever at et barn/barn blir krenket. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Barnehagen har jobbet slik i mange år, nettopp fordi vi ser en positiv effekt av å ta opp aktuelle 
problemstillinger med barna. Vi oppnår hvert år å få til velfungerende barnegrupper fordi vi har 
fokus, følger med, ser og tar tak. 
 

 
Rikeåsen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Tema på foreldremøte på høsten 
Tema på personalmøter/avdelingsmøter /lederteam. 
Jobbe med dette kontinuerlig gjennom barnehageåret. 
Øvd på å fylle ut aktivitetsskjema. 
Jobber forbyggende med anerkjennende kommunikasjon, smågrupper med tett voksenkontakt for å 
fange opp uhensiktsmessige samspillsmønstre. 
Innføre tiltak med barn som strever i lek og samspill. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Bevisstgjøring hos personalet og foreldregruppa.  
Oppdage tidlig hvis barn føler seg krenket og lage en plan for oppfølging i samarbeid med foreldrene 
eller andre instanser i kommunen. 
 

 
Rognebærlia barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har hatt det oppe på plandager og personalmøter. Så 
jobbet videre med dette på avdelingenes møter 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Mer fokus på tilstedeværende voksne. Griper nok raskere inn i situasjoner nå enn tidligere. Tar opp 
og snakker mer om enkeltbarn i avdelingsmøter, hvor vi diskuterer barnas adferd og tilhørighet i 
gruppen og barnehagveen 
 

på en god måte, tett voksenkontakt slik at vi kan korrigere uønsket adferd. Tiltakene vi jobber med
og evaluering av tiltakene skal komme klart fram i månedsbrev ti l foreldrene.

Vi har et kartleggingsskjema om sosiale ferdigheter som vi bruker for 4 og 5 åringene. I skjemaet er
det ramset opp sosiale ferdigheter som vi jobber for at 4 og 5 åringene skal beherske. Eksempler:
løsningsorientert i konfliktsituasjoner, viser omsorg for andre barn, viser initiativ t i l lek og aktiviteter
med andre barn, behersker å utsette egne behov, vente på tur, kunne kompromisse og være
inkluderende i lek. Våren barna begynner på skolen på høsten, holder de foredrag for hverandre for å
kunne hevde seg selv og tørre å stå fram og få alles oppmerksomhet.

Barnemøter er gjennomført med grupper av barn, enkelt barn og med foreldre. Vi har et skjema i
årsplanene vår som heter tiltak dersom et barn opplever mobbing i barnehagen som skal aktiveres
ved behov dersom vi opplever at et barn/barn blir krenket.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Barnehagen har jobbet slik i mange år, nettopp fordi vi ser en positiv effekt av å ta opp aktuelle
problemstillinger med barna. Vi oppnår hvert år å få ti l velfungerende barnegrupper fordi vi har
fokus, følger med, ser og tar tak.

Rikeåsen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Tema på foreldremøte på høsten
Tema på personalmøter/avdelingsmøter /lederteam.
Jobbe med dette kontinuerlig gjennom barnehageåret.
Øvd på å fylle ut aktivitetsskjema.
Jobber forbyggende med anerkjennende kommunikasjon, smågrupper med tett voksenkontakt for å
fange opp uhensiktsmessige samspillsmønstre.
Innføre tiltak med barn som strever i lek og samspill.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Bevisstgjøring hos personalet og foreldregruppa.
Oppdage tidlig hvis barn føler seg krenket og lage en plan for oppfølging i samarbeid med foreldrene
eller andre instanser i kommunen.

Rognebærlia barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har hatt det oppe på plandager og personalmøter. Så
jobbet videre med dette på avdelingenes møter

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Mer fokus på tilstedeværende voksne. Griper nok raskere inn i situasjoner nå enn tidligere. Tar opp
og snakker mer om enkeltbarn i avdelingsmøter, hvor vi diskuterer barnas adferd og tilhørighet i
gruppen og barnehagveen
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Rosenlund barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har implementert og nedskrevet psykososialt 
barnehagemiljø i årskullenes årshjul. Vi har også laget 
handlingsplan for hele barnehagen og lagd mal for 
individuell tiltaksplan, som vi har klare ved behov.    
Avdelingene har samme lagd plan for egen gruppe.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Den effekten vi opplever er at ansatte er mer observante for at det kan være barn som ikke har det 
bra i barnehagen, og dermed ser vi det som må tas tak i tidligere.  
 
 

Siggerud barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Tema har vært tatt opp i ulik møtevirksomhet: 
planleggingsdager, personalmøter og i refleksjonsmøter 
hvor hele eller deler av personalet deltok. I tillegg har barnehagen informert om lovendringen til alle 
foresatte i barnehagen. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Barnehagen har ikke måttet lage en skriftlig plan i en konkret sak. Personalet opplever et skjerpet 
fokus på tema etter at det har vært tatt opp ved flere anledninger i møtevirksomhet, samt at det nå 
er en del av lovverket vårt gjør at det fokuseres på i større grad. Dette opplever personalet som en 
god bidragsyter til å bevare og videreutvikle et godt psykososialt miljø i barnehagen. 
 
 
 

Siggerud gård barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Siggerud gård barnehage har arbeidet med tema 
inkludering og forebygging av mobbing i flere år. Det har 
av personalet blitt utarbeidet en egen inkluderingsplan utefra heftet «Plan for å fremme et trygt og 
godt barnehagemiljø». Den innefatter mål, barnehagens definisjon av mobbing, hva er krenkelser, 
voksenrollen og tiltak. Barnehagen er opptatt av å raskt komme i dialog med foresatte for å sammen 
utarbeide tiltak.  
I forhold til å implementere barnehagelovens kapittel VIII har barnehagen hatt flere møter og 
workshops for å videreutvikle arbeidet med forebygging av mobbing og inkludering. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Barnehagen ser effekten av å ha null toleranse for mobbing og krenkelser.  
Det har vist seg at gjennom godt forebyggende arbeid, rask involvering av foresatte, ansatte på 
avdelingen og iverksetting av tiltak klarer barnehagen sammen med foreldre å finne gode løsninger 
for å hjelpe barnet innen en rimelig tid. 

Rosenlund barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har implementert og nedskrevet psykososialt
barnehagemiljø i årskullenes årshjul. Vi har også laget
handlingsplan for hele barnehagen og lagd mal for
individuell tiltaksplan, som vi har klare ved behov.
Avdelingene har samme lagd plan for egen gruppe.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Den effekten vi opplever er at ansatte er mer observante for at det kan være barn som ikke har det
bra i barnehagen, og dermed ser vi det som må tas tak i tidligere.

Siggerud barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Tema har vært tatt opp i ulik møtevirksomhet:
planleggingsdager, personalmøter og i refleksjonsmøter
hvor hele eller deler av personalet deltok. I tillegg har barnehagen informert om lovendringen til alle
foresatte i barnehagen.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Barnehagen har ikke måttet lage en skriftlig plan i en konkret sak. Personalet opplever et skjerpet
fokus på tema etter at det har vært tatt opp ved flere anledninger i møtevirksomhet, samt at det nå
er en del av lovverket vårt gjør at det fokuseres på i større grad. Dette opplever personalet som en
god bidragsyter t i l å bevare og videreutvikle et godt psykososialt miljø i barnehagen.

Siggerud gård barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Siggerud gård barnehage har arbeidet med tema
inkludering og forebygging av mobbing i flere år. Det har
av personalet blitt utarbeidet en egen inkluderingsplan utefra hef te t«Plan for å fremme et trygt og
godt barnehagemiljø». Den innefatter mål, barnehagens definisjon av mobbing, hva er krenkelser,
voksenrollen og tiltak. Barnehagen er opptatt av å raskt komme i dialog med foresatte for å sammen
utarbeide tiltak.
I forhold ti l å implementere barnehagelovens kapittel VIII har barnehagen hatt flere møter og
workshops for å videreutvikle arbeidet med forebygging av mobbing og inkludering.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Barnehagen ser effekten av å ha null toleranse for mobbing og krenkelser.
Det har vist seg at gjennom godt forebyggende arbeid, rask involvering av foresatte, ansatte på
avdelingen og iverksetting av tiltak klarer barnehagen sammen med foreldre å finne gode løsninger
for å hjelpe barnet innen en rimelig tid.
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Siggerud gård har arbeidet mye med menneskesynet, holdninger og verdier for å ha ansatte som er 
bevisst eget agerende og hvordan de samhandler med barna.  
 
 

Skoghus barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Siden dette kapittelet ble innført har vi brukt 
personalmøter og planleggingsdager til å tilegne oss mer 
kompetanse. Og vi har tatt opp temaet på foreldremøter med informasjon, og ved å bruke case til 
refleksjoner.  
 
Vi observerer hele tiden barna i lek på avdelingen, endrer og tilpasser etter interesser og behov. Vi 
deler i små grupper, på 3-4 ulike rom for å jobbe med samspill og relasjoner. Vi evaluerer og snakker 
om enkeltbarn og barnegruppen hver uke. bruker dette til å endre grupper, rutiner, fysisk miljø, m.m.  
Vi har god kontakt med foreldrene. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Organisering av mindre grupper, mer fokus på temaet mellom de ansatte og dermed bevisst 
tilgjengelige og lekbare ansatte. De voksne jobber bevisst med å være en trygg base for barna. De 
ansatte bruker mer kunnskap og bevisstgjøring når det gjelder å motvirke krenkelser og utestenging. 
Alle ansatte kjenner godt til aktivitetsplikten. Vi tar opp temaet med foreldrene jevnlig. 
 
 

Skoglia barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Satsningsområdet i Skoglia barnehage er «Trygt 
barnehagemiljø-livsmestring, mangfold, mestring og lek». 
Dette er beskrevet i barnehagens årsplan for 22/23.                                                                                                         
Mål for dette året er at alle barn er trygge og skal oppleve livsmestring gjennom lek- alene og 
sammen med andre.  
I vårt arbeid er også forebyggende arbeid mot mobbing et satsningsområde.                                                            
Å ha kunnskap, kjennskap og utøve aktivitetsplikten ved behov, har vært et viktig skoleringsområde.               
Dette fremmes og løftes jevnlig opp i våre faglige møter.  
Vi har jobbet med kompetansebygging på mange arenaer. På personalmøter og plandager har vi hatt 
kurs og foredrag som er knyttet opp mot arbeid med å skape gode relasjoner. Det har vært fokus på 
voksenrollen på flere foredrag. Det har vært særskilt fokus på voksenrollen i møte med sårbare barn.                                                      
Vi har fått faglig påfyll, og økt læring og kunnskap. Vi har reflektert sammen individuelt, i gruppe og i 
plenum, IGP modellen. 
I fagmøter har vi jobbet med «Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø».  Vi har jobbet 
med kvalitetskjennetegn for å kartlegge praksis, og for å videreutvikle vårt arbeid.  
For skolering har benyttet nyere faglitteratur som berører emnet et godt psykososialt miljø. Vi har 
benyttet oss av utdanningsdirektoratet sine fag og kompetansesider.                                                                                                 
Vi har samarbeidet med andre instanser, og benyttet pedagogisk analyse og veiledning fra 
forebygging og tiltak. 
I arbeid på avdelingene er inkludering og vennskap i fokus. Det arbeides hvert år etter 

Siggerud gård har arbeidet mye med menneskesynet, holdninger og verdier for å ha ansatte som er
bevisst eget agerende og hvordan de samhandler med barna.

Skoghusbarnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Siden dette kapittelet ble innført har vi brukt
personalmøter og planleggingsdager ti l å tilegne oss mer
kompetanse. Og vi har tatt opp temaet på foreldremøter med informasjon, og ved å bruke case ti l
refleksjoner.

Vi observerer hele tiden barna i lek på avdelingen, endrer og tilpasser etter interesser og behov. Vi
deler i små grupper, på 3-4 ulike rom for å jobbe med samspill og relasjoner. Vi evaluerer og snakker
om enkeltbarn og barnegruppen hver uke. bruker dette ti l å endre grupper, rutiner, fysisk miljø, m.m.
Vi har god kontakt med foreldrene.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Organisering av mindre grupper, mer fokus på temaet mellom de ansatte og dermed bevisst
tilgjengelige og lekbare ansatte. De voksne jobber bevisst med å være en trygg base for barna. De
ansatte bruker mer kunnskap og bevisstgjøring når det gjelder å motvirke krenkelser og utestenging.
AIie ansatte kjenner godt t i l aktivitetsplikten. Vi tar opp temaet med foreldrene jevnlig.

Skogliabarnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Satsningsområdet i Skoglia barnehage er «Trygt
barnehagemiljø-livsmestring, mangfold, mestring og lek».
Dette er beskrevet i barnehagens årsplan for 22/23.
Mål for dette året er at alle barn er trygge og skal oppleve livsmestring gjennom lek- alene og
sammen med andre.
I vårt arbeid er også forebyggende arbeid mot mobbing et satsningsområde.
Å ha kunnskap, kjennskap og utøve aktivitetsplikten ved behov, har vært et viktig skoleringsområde.
Dette fremmes og løftes jevnlig opp i våre faglige møter.
Vi har jobbet med kompetansebygging på mange arenaer. På personalmøter og plandager har vi hatt
kurs og foredrag som er knyttet opp mot arbeid med å skape gode relasjoner. Det har vært fokus på
voksenrollen på flere foredrag. Det har vært særskilt fokus på voksenrollen i møte med sårbare barn.
Vi har fått faglig påfyll, og økt læring og kunnskap. Vi har reflektert sammen individuelt, i gruppe og i
plenum, IGP modellen.
I fagmøter har vi jobbet med «Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø». Vi har jobbet
med kvalitetskjennetegn for å kartlegge praksis, og for å videreutvikle vårt arbeid.
For skalering har benyttet nyere faglitteratur som berører emnet et godt psykososialt miljø. Vi har
benyttet oss av utdanningsdirektoratet sine fag og kompetansesider.
Vi har samarbeidet med andre instanser, og benyttet pedagogisk analyse og veiledning fra
forebygging og tiltak.
I arbeid på avdelingene er inkludering og vennskap i fokus. Det arbeides hvert år etter
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progresjonsplanen, hvor «se hele meg» er lagt til grunn. I dette tema berøres også følelser. I dette 
arbeidet brukes ulike innfallsvinkler, konkreter, litteratur og aktiviteter knyttet opp mot følelser.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Personalet har gjennom observasjon og praksisfortellinger økt sin refleksjonskompetanse.                        
Personalet er bevisst på å lytte og observere for å fange opp hvordan barn har det i 
barnehagehverdagen. Det organiseres i mindre grupper, og de ansatte er opptatt av å se hvert enkelt 
barn. Personalet er bevisst på å legge til rette for lek og aktiviteter som fremmer gode relasjoner. Det 
erfares at det er enklere å se barnets perspektiv og sin egen rolle i samspillet, når man har det 
psykososiale miljøet som utgangspunkt. I konflikter er naturlig å se ting fra flere sider, og ivareta 
begge parter. Det reflekteres mer rundt barnets perspektiv og miljøet rundt barnet i barnehagen.  
 
 
 

Skotbu barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har gjennomført fag- pedagog- og personalmøter hvor 
både forskjellige veiledningsmetoder, praksisfortellinger 
og generell kompetanseheving har hatt fokus. Vi har brukt kartleggingsverktøy og evalueringsverktøy 
i prosessen. Det er blitt prioritert å lære og reflektere, mest over egne men også over andres 
handlinger og holdninger. Tilbakemeldingskultur er også en prioritert aktivitet å jobbe med. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
I større grad er "fag" fremme i pannen. Barns rettigheter har fått større plass. De ansattes holdninger 
er endret i forhold til barn og det psykososiale barnehagemiljøet. Det er enklere å ha 
refleksjonsmøter hvor endring skjer da alle har fått øve seg på dette. Skotbu har tatt store skritt for 
et bedre barnehagemiljø for alle. 
 
 

Smedsrud barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Utviklingsområde barnehageåret 2021-2022:  Mål: 
• Alle barn i Smedsrud barnehage opplever et trygt og 
godt barnehagemiljø 
• Alle i personalet kjenner til lovens krav 
• Alle i personalet vet hvordan en fremmer et trygt og godt barnehagemiljø 
• Barnehagen har gode rutiner for å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser 
Tiltak har vært opplæring/skolering i forhold til lovteksten, rutiner i forhold til aktivitetsplikten, samt 
refleksjon og diskusjon i forhold til egen rolle (holdninger og handlinger) i relasjon med barn  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Personalet har blitt bevisste på kapittelet. 
For tidlig å si noe bestemt om effekten. 
Implementeringen fortsetter som utviklingsområde også inneværende barnehageår. 
 
 

progresjonsplanen, hvor «se hele meg» er lagt til grunn. I dette tema berøres også følelser. I dette
arbeidet brukes ulike innfallsvinkler, konkreter, litteratur og aktiviteter knyttet opp mot følelser.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Personalet har gjennom observasjon og praksisfortellinger økt sin refleksjonskompetanse.
Personalet er bevisst på å lytte og observere for å fange opp hvordan barn har det i
barnehagehverdagen. Det organiseres i mindre grupper, og de ansatte er opptatt av å se hvert enkelt
barn. Personalet er bevisst på å legge ti l rette for lek og aktiviteter som fremmer gode relasjoner. Det
erfares at det er enklere å se barnets perspektiv og sin egen rolle i samspillet, når man har det
psykososiale miljøet som utgangspunkt. I konflikter er naturlig å se ting fra flere sider, og ivareta
begge parter. Det reflekteres mer rundt barnets perspektiv og miljøet rundt barnet i barnehagen.

Skotbu barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har gjennomført fag- pedagog- og personalmøter hvor
både forskjellige veiledningsmetoder, praksisfortellinger
og generell kompetanseheving har hatt fokus. Vi har brukt kartleggingsverktøy og evalueringsverktøy
i prosessen. Det er blitt prioritert å lære og reflektere, mest over egne men også over andres
handlinger og holdninger. Tilbakemeldingskultur er også en prioritert aktivitet å jobbe med.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
I større grad er "fag" fremme i pannen. Barns rettigheter har fått større plass. De ansattes holdninger
er endret i forhold ti l barn og det psykososiale barnehagemiljøet. Det er enklere å ha
refleksjonsmøter hvor endring skjer da alle har fått øve seg på dette. Skotbu har tatt store skritt for
et bedre barnehagemiljø for alle.

Smedsrud barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Utviklingsområde barnehageåret 2021-2022: Mål:
• AIie barn i Smedsrud barnehage opplever et trygt og
godt barnehagemiljø
• AIie i personalet kjenner ti l lovens krav
• AIie i personalet vet hvordan en fremmer et trygt og godt barnehagemiljø
• Barnehagen har gode rutiner for å forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser
Tiltak har vært opplæring/skalering i forhold ti l lovteksten, rutiner i forhold ti l aktivitetsplikten, samt
refleksjon og diskusjon i forhold ti l egen rolle (holdninger og handlinger) i relasjon med barn

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Personalet har blitt bevisste på kapittelet.
For tidlig å si noe bestemt om effekten.
Implementeringen fortsetter som utviklingsområde også inneværende barnehageår.
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Sofiemyråsen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har jobbet med kapittel VIII Psykososialt 
barnehagemiljø gjennom Barnas verneombud i regi av 
Høyskolen i innlandet. Barnehageåret 2021/2022 har 
fokuset vært inkluderende barnehagemiljø, følge med og følge opp samt dette med krenkelser. Vi 
har vært med på samlinger og har implementert arbeidet gjennom plandager og personalmøter. Vi 
har også hatt inkluderende barnehagemiljø som vårt fokusområde i 2022. Våren 2022 startet vi opp 
med EBBA observasjon, et forskningsbasert analyseverktøy for kvalitetsutvikling i barnehage. EBBA 
observasjon vil vi fortsette med i kommende barnehageår. I det pedagogiske arbeidet med barna har 
avdelingene benyttet seg av ulike pedagogiske verktøy som, «ti små vennebøker», «grønne og røde 
tanker», «familier – ulike og unike». Sammen med barna har vi jobbet med tema vennskap og hva 
som skal til for at alle skal ha det bra i fellesskapet, vi har utforsket ulike familiekonstellasjoner og 
hvordan vi mennesker er like, men også kan være ulike. Vi har også jobbet mye med følelser, kropp 
og sinn og hvordan ha det bra både psykisk og fysisk.   
 
Vi har også gjennom hele barnehageåret gjennomført ett teamutviklingsprosjekt med hjelp av ViiB 
(et lite verdibasert rådgivningsselskap). Vi har jobbet med å styrke personalets evne til å håndtere 
egen dynamikk, vanskelige temaer/samtaler, følelser og hendelser. Vi har jobbet med å finne felles 
plattform og enighet rundt roller og ansvar og styrke tillit og trygghet i hele teamet. Personalet har 
gjennom prosjektet satt spesielt fokus på kommunikasjon og tilbakemeldingskultur. Vi har lært nye 
metoder for hvordan vi kan gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og har trent på dette.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Personalet har blitt tryggere i sin rolle og har blitt flinkere til å ta ting opp med hverandre. De er blitt 
mer observante og har tatt i bruk mer barnesamtaler enn tidligere. Inntrykket er at personalet i 
større grad tar barnets uttalelser og følelser på alvor. Dersom et barn ikke har det bra, kan det ikke 
feies under teppet. Personalet har fått et mer håndfast grep om hva aktivitetsplikten innebærer og 
hvordan eventuelle krenkelser i barnehagen skal og MÅ følges opp.    
 

 

Spilloppen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII OM 
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
HUSKESTUA (3-6 ÅR):  
Dette er en kontinuerlig prosess i barnehagen og vi bruker tid 
på personalmøter og avdelingsmøter til refleksjon rundt 
miljøet i barnehagen. De ansatte har med praksisfortellinger 
samt at vi bruker skjema «Plan for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø». Vi er aktive som 
rollemodeller, og ved å dele barnegruppen i smågrupper i løpet av dagen, blir det lettere å oppdage 
hvis noen barn ikke har det bra. Gruppen deles etter behov, hvilke barn som trenger litt ekstra støtte 
eller strever med å få til gode relasjoner. Det gjøres observasjoner av enkeltbarn og barnegruppen, 
og deretter blir observasjonene tatt opp og vurdert på avdelingsmøtene. Oppstår det en mer alvorlig 
hendelse, setter vi i gang aktivitetsplikten. Alle de voksne er orientert om hva aktivitetsplikten 
innebærer og vet hvor de finner nødvendige skjemaer. Etter å ha deltatt på kurs i regi av Stine Sofies 
stiftelse, har barnehagen innført Barnas verneombud som skal ha ekstra fokus på det psykososiale 
barnehagearbeidet og samtidig være en ressurs for voksne og barn. Barnas verneombud har mer 

Sofiemyråsen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har jobbet med kapittel VIII Psykososialt
barnehagemiljø gjennom Barnas verneombud i regi av
Høyskolen i innlandet. Barnehageåret 2021/2022 har
fokuset vært inkluderende barnehagemiljø, følge med og følge opp samt dette med krenkelser. Vi
har vært med på samlinger og har implementert arbeidet gjennom plandager og personalmøter. Vi
har også hatt inkluderende barnehagemiljø som vårt fokusområde i 2022. Våren 2022 startet vi opp
med EBBA observasjon, et forskningsbasert analyseverktøy for kvalitetsutvikling i barnehage. EBBA
observasjon vil vi fortsette med i kommende barnehageår. I det pedagogiske arbeidet med barna har
avdelingene benyttet seg av ulike pedagogiske verktøy som, «ti små vennebøker», «grønne og røde
tanker», «familier - ulike og unike». Sammen med barna har vi jobbet med tema vennskap og hva
som skal t i l for at alle skal ha det bra i fellesskapet, vi har utforsket ulike familiekonstellasjoner og
hvordan vi mennesker er like, men også kan være ulike. Vi har også jobbet mye med følelser, kropp
og sinn og hvordan ha det bra både psykisk og fysisk.

Vi har også gjennom hele barnehageåret gjennomført ett teamutviklingsprosjekt med hjelp av ViiB
(et lite verdibasert rådgivningsselskap). Vi har jobbet med å styrke personalets evne ti l å håndtere
egen dynamikk, vanskelige temaer/samtaler, følelser og hendelser. Vi har jobbet med å finne felles
plattform og enighet rundt roller og ansvar og styrke tillit og trygghet i hele teamet. Personalet har
gjennom prosjektet satt spesielt fokus på kommunikasjon og tilbakemeldingskultur. Vi har lært nye
metoder for hvordan vi kan gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og har trent på dette.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Personalet har blitt tryggere i sin rolle og har blitt flinkere ti l å ta ting opp med hverandre. De er blitt
mer observante og har tatt i bruk mer barnesamtaler enn tidligere. Inntrykket er at personalet i
større grad tar barnets uttalelser og følelser på alvor. Dersom et barn ikke har det bra, kan det ikke
feies under teppet. Personalet har fått et mer håndfast grep om hva aktivitetsplikten innebærer og
hvordan eventuelle krenkelser i barnehagen skal og MÅ følges opp.

Spilloppen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII OM
PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
HUSKESTUA (3-6 ÅR):
Dette er en kontinuerlig prosess i barnehagen og vi bruker t id
på personalmøter og avdelingsmøter ti l refleksjon rundt
miljøet i barnehagen. De ansatte har med praksisfortellinger
samt at vi bruker skjema «Planfor å fremme et trygt og godt barnehagemiljø». Vi er aktive som
rollemodeller, og ved å dele barnegruppen i smågrupper i løpet av dagen, blir det lettere å oppdage
hvis noen barn ikke har det bra. Gruppen deles etter behov, hvilke barn som trenger litt ekstra støtte
eller strever med å få ti l gode relasjoner. Det gjøres observasjoner av enkeltbarn og barnegruppen,
og deretter blir observasjonene tatt opp og vurdert på avdelingsmøtene. Oppstår det en mer alvorlig
hendelse, setter vi i gang aktivitetsplikten. AIie de voksne er orientert om hva aktivitetsplikten
innebærer og vet hvor de finner nødvendige skjemaer. Etter å ha deltatt på kurs i regi av Stine Sofies
stiftelse, har barnehagen innført Barnas verneombud som skal ha ekstra fokus på det psykososiale
barnehagearbeidet og samtidig være en ressurs for voksne og barn. Barnas verneombud har mer
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inngående kunnskap i hvordan man kan avdekke mobbing og utenforskap.  
 
LOPPEKASSA (1-3 ÅR): 
Når det gjelder hva vi ansatte anser som viktig i arbeidet med småbarna og bevisstheten rundt det å 
være en god rollemodell, jobber vi stort sett på samme måte som de gjør på Huskestua. Vi legger stor 
vekt på å være tilstedeværende, omsorgsfulle og stabile. På Loppekassa er det bare 6 barn til 
sammen, så vi lærer barna godt å kjenne på et tidlig stadium og kan raskt fange opp hvis et barn ikke 
har det bra. Vi er mye på gulvet sammen med barna, for på den måten å være tilgjengelige for trøst, 
kos og oppmerksomhet. Språket er også en viktig del, da vi hjelper de minste med å sette ord på 
følelser og grenser, samt at vi fremsnakker barn og voksne ved å benevne alt det positive vi ser ved 
hvert enkelt barn og hver enkelt ansatt. I oppstarten er vi også bevisste på å innarbeide dagsrytme og 
faste rutiner, slik at barna, i den grad de er i stand til det, har oversikt over egen hverdag og vet hva 
som kommer. Det er også fullt akseptert fra de ansattes side at vi skal være imøtekommende 
når/hvis barna i enkelte situasjoner er utvelgende med tanke på hvem som skal trøste, skifte bleie, 
legge i vogna osv.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
HUSKESTUA: 
Barna har blitt gode til å si ifra til hverandre eller til en voksen hvis det er noe som ikke er greit. I en 
oppstartsfase på høsten er det klart at det oppstår episoder eller at barnehagemiljøet er påvirket av 
at det er nye og yngre barn. Vi ser at tilknytningspersonene er viktige støttespillere for nye barn, og 
det mener vi er avgjørende med tanke på barnas trygghet og tilknytning. De søker den faste voksne 
når de er usikre, lei seg eller bare for å få en bekreftelse på at de blir sett. I tillegg skal de som nå er 
eldst finne sin plass i den nye barnegruppen. Vi ser at de er gode på å ta vare på de som trenger litt 
ekstra oppmerksomhet og inkluderer dem i leken. De løser konflikter innbyrdes og lytter til 
hverandres behov og innspill i leken. 
 
LOPPEKASSA: 
Barna blir raskt trygge og har god oversikt over de andre barna, de voksne og avdelingens rutiner. De 
søker nærhet, trøst, bekreftelse og oppmerksomhet fra de ansatte, og de er trygge nok til å ta i bruk 
hele barnehagens arealer i leken, både inne og ute. De er også opptatt av å trøste hvis noen er lei 
seg, de viser gjensynsglede ved å komme hverandre i møte om morgenen og de spør etter de som 
ikke har kommet ennå, Vi ser også at de tar initiativ til å leke sammen ved at de finner leker og gir til 
hverandre. Naturligvis oppstår det konflikter blant barna i løpet av en dag, og da prøver vi så godt det 
lar seg gjøre å være der sammen med dem, hjelpe dem til å sette ord på hva som har skjedd, til å 
finne løsninger og gi trøst og anerkjennelse. Alle skal føle seg ivaretatt og verdsatt for den de er. Etter 
at det ble satt større fokus på psykososialt barnehagemiljø, synes vi at vi voksne stadig får økt vår 
bevissthet rundt dette, noe som gjør at vi lettere kan snakke åpent om det som måtte oppstå av 
utfordringer i hverdagen. 
 

 
Sætreskogen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har hatt tema på 2 personalmøter og plandagen i vår. 3 
stykker har blitt kurset i Aktivitetsplaner, og har 
viderefortalt det på personalmøtet.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Effekten er tryggere ansatte både på egen væremåte og på måten å observere barn i lek 

inngående kunnskap i hvordan man kan avdekke mobbing og utenfarskap.

LOPPEKASSA (1-3 ÅR):
Når det gjelder hva vi ansatte anser som viktig i arbeidet med småbarna og bevisstheten rundt det å
være en god rollemodell, jobber vi stort sett på samme måte som de gjør på Huskestua. Vi legger stor
vekt på å være tilstedeværende, omsorgsfulle og stabile. På Loppekassa er det bare 6 barn ti l
sammen, så vi lærer barna godt å kjenne på et tidlig stadium og kan raskt fange opp hvis et barn ikke
har det bra. Vi er mye på gulvet sammen med barna, for på den måten å være tilgjengelige for trøst,
kos og oppmerksomhet. Språket er også en viktig del, da vi hjelper de minste med å sette ord på
følelser og grenser, samt at vi fremsnakker barn og voksne ved å benevne alt det positive vi ser ved
hvert enkelt barn og hver enkelt ansatt. I oppstarten er vi også bevisste på å innarbeide dagsrytme og
faste rutiner, slik at barna, i den grad de er i stand ti l det, har oversikt over egen hverdag og vet hva
som kommer. Det er også fullt akseptert fra de ansattes side at vi skal være imøtekommende
når/hvis barna i enkelte situasjoner er utvelgende med tanke på hvem som skal trøste, skifte bleie,
legge i vogna osv.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
HUSKESTUA:
Barna har blitt gode ti l å si ifra ti l hverandre eller t i l en voksen hvis det er noe som ikke er greit. I en
oppstartsfase på høsten er det klart at det oppstår episoder eller at barnehagemiljøet er påvirket av
at det er nye og yngre barn. Vi ser at tilknytningspersonene er viktige støttespillere for nye barn, og
det mener vi er avgjørende med tanke på barnas trygghet og tilknytning. De søker den faste voksne
når de er usikre, lei seg eller bare for å få en bekreftelse på at de blir sett. I tillegg skal de som nå er
eldst finne sin plass i den nye barnegruppen. Vi ser at de er gode på å ta vare på de som trenger litt
ekstra oppmerksomhet og inkluderer dem i leken. De løser konflikter innbyrdes og lytter t i l
hverandres behov og innspill i leken.

LOPPEKASSA:
Barna blir raskt trygge og har god oversikt over de andre barna, de voksne og avdelingens rutiner. De
søker nærhet, trøst, bekreftelse og oppmerksomhet fra de ansatte, og de er trygge nok ti l å ta i bruk
hele barnehagens arealer i leken, både inne og ute. De er også opptatt av å trøste hvis noen er lei
seg, de viser gjensynsglede ved å komme hverandre i møte om morgenen og de spør etter de som
ikke har kommet ennå, Vi ser også at de tar initiativ t i l å leke sammen ved at de finner leker og gir t i l
hverandre. Naturligvis oppstår det konflikter blant barna i løpet av en dag, og da prøver vi så godt det
lar seg gjøre å være der sammen med dem, hjelpe dem til å sette ord på hva som har skjedd, t i l å
finne løsninger og gi trøst og anerkjennelse. AIie skal føle seg ivaretatt og verdsatt for den de er. Etter
at det ble satt større fokus på psykososialt barnehagemiljø, synes vi at vi voksne stadig får økt vår
bevissthet rundt dette, noe som gjør at vi lettere kan snakke åpent om det som måtte oppstå av
utfordringer i hverdagen.

Sætreskogen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har hatt tema på 2 personalmøter og plandagen i vår. 3
stykker har blitt kurset i Aktivitetsplaner, og har
viderefortalt det på personalmøtet.
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EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Effekten er tryggere ansatte både på egen væremåte og på måten å observere barn i lek
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Trollskogen barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har hatt fokus på voksenrolle og viktigheten av å skape 
gode relasjoner, mellom barna og mellom barn og 
voksne. Voksne som er tett på, som ser barna og fanger 
opp uheldige samspillsmønstre og som setter i gang tiltak raskt. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Personalets holdninger- de ser viktigheten av å være tett på. Bedre fokus på at barna skal lære å 
være sammen og at men ikke trenger å "splitte". Viktigheten av skape gode relasjoner til barna og at 
det kommer barna tilgode seinere. Vi har også jobbet mye med overganger innad i barnehagen, at 
det skal være trygt for barna å bytte avdeling.  
 

 
Tussestien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har lagt merke at barn har mindre konflikter når de 
er i mindre grupper. Mer hyggelig mot hverandre. 
Respekterer hverandres grenser.  
Vi har sett at de snakker mye om følelsene sine, setter ord på det de opplever, prøver å finne 
løsninger i stedet for å gå i lås. De viste en større forståelse og kunne også se situasjonen utenfor seg 
selv. Vi har sett nye vennskap bli dannet.  
Vi ser at barna etter hvert hjelper hverandre uoppfordret. 
De viser glede i barnehagen og snakker om temaet hjemme 
Barna bruker piktogrammene selv, for å vise at de er redd, lei seg eller glade. 
Oppblomstring av f.eks stygg språkbruk blir raskt avsluttet når vi har hatt samtaler om det, slik at det 
ikke får utvikle seg videre. 
Vi opplever at vi har mange gode vennskap på avdelingen, åpne barn som viser tillit og tar lett 
kontakt med voksne, godt klima på avdelingen. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Tussestien barnehage opplever at foreldrene tar kontakt når det er noe de ønsker å ta opp som 
vedrører eget barn. Barnehagen tar likeledes raskt kontakt med foreldrene når det er behov, og 
involverer i større grad tolk og evt. flerkulturell rådgiver, når det kan være til hjelp og støtte i 
foreldresamarbeidet. Barnehagen og foreldrene har et tettere samarbeid, som skaper mer 
forutsigbarhet trygghet for barna. Eventuelle misforståelser mellom hjem og barnehage og/eller 
usikkerhet, kan ryddes opp i. Barna har færre konflikter seg imellom når deres følelser og behov bli 
møtt av tilstedeværende og inkluderende voksne, og barna virker roligere og tryggere. Når rammene 
oppleves som trygge i form av smågrupper, hensiktsmessig bruk av barnehagens inne- og 
utelekeområder og god dialog og godt samarbeid (ansatte imellom og foreldresamarbeid), ser vi at 
dette har positiv innvirkning på barnas muligheter for utvikling gjennom utfoldelse, lek og læring i et 
inkluderende fellesskap.  
 

 
 

Trollskogen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har hatt fokus på voksenrolle og viktigheten av å skape
gode relasjoner, mellom barna og mellom barn og
voksne. Voksne som er tett på, som ser barna og fanger
opp uheldige samspillsmønstre og som setter i gang tiltak raskt.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Personalets holdninger- de ser viktigheten av å være tett på. Bedre fokus på at barna skal lære å
være sammen og at men ikke trenger å "splitte". Viktigheten av skape gode relasjoner ti l barna og at
det kommer barna tilgode seinere. Vi har også jobbet mye med overganger innad i barnehagen, at
det skal være trygt for barna å bytte avdeling.

Tussestien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har lagt merke at barn har mindre konflikter når de
er i mindre grupper. Mer hyggelig mot hverandre.
Respekterer hverandres grenser.
Vi har sett at de snakker mye om følelsene sine, setter ord på det de opplever, prøver å finne
løsninger i stedet for å gå i lås. De viste en større forståelse og kunne også se situasjonen utenfor seg
selv. Vi har sett nye vennskap bli dannet.
Vi ser at barna etter hvert hjelper hverandre uoppfordret.
De viser glede i barnehagen og snakker om temaet hjemme
Barna bruker piktogrammene selv, for å vise at de er redd, lei seg eller glade.
Oppblomstring av f.eks stygg språkbruk blir raskt avsluttet når vi har hatt samtaler om det, slik at det
ikke får utvikle seg videre.
Vi opplever at vi har mange gode vennskap på avdelingen, åpne barn som viser tillit og tar lett
kontakt med voksne, godt klima på avdelingen.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Tussestien barnehage opplever at foreldrene tar kontakt når det er noe de ønsker å ta opp som
vedrører eget barn. Barnehagen tar likeledes raskt kontakt med foreldrene når det er behov, og
involverer i større grad tolk og evt. flerkulturell rådgiver, når det kan være ti l hjelp og støtte i
foreldresamarbeidet. Barnehagen og foreldrene har et tettere samarbeid, som skaper mer
forutsigbarhet trygghet for barna. Eventuelle misforståelser mellom hjem og barnehage og/eller
usikkerhet, kan ryddes opp i. Barna har færre konflikter seg imellom når deres følelser og behov bli
møtt av tilstedeværende og inkluderende voksne, og barna virker roligere og tryggere. Når rammene
oppleves som trygge i form av smågrupper, hensiktsmessig bruk av barnehagens inne- og
utelekeområder og god dialog og godt samarbeid (ansatte imellom og foreldresamarbeid), ser vi at
dette har positiv innvirkning på barnas muligheter for utvikling gjennom utfoldelse, lek og læring i et
inkluderende fellesskap.
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Tømteveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Gått igjennom planen på plandag og avd møter. En avd 
har gjort kartleggingen på barna på avd juni 2022. 
Bestemt at vi tar kartleggingen enkeltvis – avd vis for å danne grunnlag for å jobbe videre – finne 
tiltak 
Med ny b gruppe september og utover. 
Tema vennskap og flerkulturelt mangfold med barna på avdelingene nå på høsten. 
Økt antall besøksdager til 5, og hør foredrag m Marco Elsafadi og Ingrid Lund. 
Foreldremøte for nye foreldre i juni.  
Endre foreldremøte innhold til tema og diskusjon for foreldre og info skriftlig 
Bruker Kari Pape skjema - rutine 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Foreldrene har sagt at de opplevde det veldig fint med besøksdagene og at personalet hadde tid og 
fokus på dem – gjør de fortere trygg. 
Barna kjente igjen den voksne og tilvenningen opplevdes enklere. 
Personalet mer bevisst ifht utestenging og tar tidligere tak i å endre dårlige mønster. 

 
Vestliveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi jobber daglig med det i hverdagen med det å være 
beviste rundt hverandre, kommunisere oss i mellom 
og tenke på barnehagen som helhet. I tillegg har vi 
kvalitetsskjemaer som kartlegger og samtidig gjør at ansatte reflekterer til egen atferd arbeid med 
barna og hverandre. Vi var på kurs på planleggingsdagen med tilknyttingspsykologene hvor temaet 
var "Se barnet innenifra", det var ekstremt nyttig til å forbedre og hjelpe ansatte å være beviste om 
seg selv. Det å være bevist om holdninger og hvordan vi er rundt barna og hverandre med 
refleksjoner i barnehagen opplever vi som svært viktig del av vårt arbeid. Tilbakemeldingskultur er 
noe vi har startet å arbeide med i barnehagen hvor alle skal bidra til et bedre Psykososialt 
barnehagemiljø i hverdagen med barna. Vi vil fortsette å lære og reflektere over måten vi er og 
hvordan vi jobber sammen med barna, dette gjør vi med refleksjonsskjemaer og grupper.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Ja. På den måten at ansatte virker mer beviste på seg selv og egne holdninger istedenfor å fokusere 
får mye på alle andre rundt. Egen refleksjonskompetanse er en viktig start og del av et slikt arbeid.  
 
 

Vestre Greverud barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Hatt temaet på personalmøter, foreldremøte, 
planleggingsdag og avdelingsmøter. Vi har snakket 

Tømteveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Gått igjennom planen på plandag og avd møter. En avd
har gjort kartleggingen på barna på avd juni 2022.
Bestemt at vi tar kartleggingen enkeltvis - avd vis for å danne grunnlag for å jobbe videre - finne
tiltak
Med ny b gruppe september og utover.
Tema vennskap og flerkulturelt mangfold med barna på avdelingene nå på høsten.
Økt antall besøksdager ti l 5, og hør foredrag m Marco Elsafadi og Ingrid Lund.
Foreldremøte for nye foreldre i juni.
Endre foreldremøte innhold ti l tema og diskusjon for foreldre og info skriftlig
Bruker Kari Pape skjema - rutine

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Foreldrene har sagt at de opplevde det veldig fint med besøksdagene og at personalet hadde tid og
fokus på dem - gjør de fortere trygg.
Barna kjente igjen den voksne og tilvenningen opplevdes enklere.
Personalet mer bevisst ifht utestenging og tar tidligere tak i å endre dårlige mønster.

Vestliveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi jobber daglig med det i hverdagen med det å være
beviste rundt hverandre, kommunisere oss i mellom
og tenke på barnehagen som helhet. I tillegg har vi
kvalitetsskjemaer som kartlegger og samtidig gjør at ansatte reflekterer t i l egen atferd arbeid med
barna og hverandre. Vi var på kurs på planleggingsdagen med tilknyttingspsykologene hvor temaet
var "Se barnet innenifra", det var ekstremt nyttig ti l å forbedre og hjelpe ansatte å være beviste om
seg selv. Det å være bevist om holdninger og hvordan vi er rundt barna og hverandre med
refleksjoner i barnehagen opplever vi som svært viktig del av vårt arbeid. Tilbakemeldingskultur er
noe vi har startet å arbeide med i barnehagen hvor alle skal bidra ti l et bedre Psykososialt
barnehagemiljø i hverdagen med barna. Vi vil fortsette å lære og reflektere over måten vi er og
hvordan vi jobber sammen med barna, dette gjør vi med refleksjonsskjemaer og grupper.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Ja. På den måten at ansatte virker mer beviste på seg selv og egne holdninger istedenfor å fokusere
får mye på alle andre rundt. Egen refleksjonskompetanse er en viktig start og del av et slikt arbeid.

Vestre Greverud barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Hatt temaet på personalmøter, foreldremøte,
planleggingsdag og avdelingsmøter. Vi har snakket
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om hva krenkelser er og hvordan vi kan snappe det bedre opp i barnehagen. Vi har blitt gode på å 
lage handlingsplaner så fort vi opplever at barn blir krenket i barnehagen 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET  
Personalet har blitt mye mer bevisste. Både på at mye skjer uten at vi har kontroll på det, vi har hatt 
nulltoleranse for krenkelser. Vi har også blitt mer bevisst på at vi voksne også kan krenke barn 
 
 

Vestråt barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL 
VIII OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
I Vestråt barnehage har trygt og godt 
barnehagemiljø for alle, alltid hatt høyt fokus. 
Gjennom Barnehageloven ble det større krav til observasjon og systematikk rundt å avdekke om 
noen falt utenfor. Gjennom tilrettelegging for lek og vennskap mener vi å best kunne ivareta barnas 
psykososiale miljø, samtidig som ansatte er blitt mer observante og har nyttig dialog med foresatte i 
dette arbeidet. Personalet har brukt møtearenaer for å diskutere og reflektere rundt hva denne lov 
presiseringen har å si for oss i hverdagen. Hvordan vi må jobbe, i samarbeid med hjemmet, for at 
barna skal få et mest mulig trygt og godt barnehagemiljø. Temaet er tatt opp i møter med foreldrene, 
både i Samarbeidsutvalget og i foreldremøter. I praksis handler det om å være aktive og delaktige, 
der barna er, for å kunne plukke opp signaler barna sender i forhold til trivsel og vennskap. Samtidig 
må vi være bevisste på at barna også skal møte motstand i hverdagen, motstand de må lære seg å 
mestre og håndtere. De ansattes rolle er avgjørende i vurderingen om motstanden er håndterbar for 
barnet, blir det for vanskelig må vi hjelpe og rettlede dem slik at uheldige samspillsmønstre stoppes. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi ser en større bevissthet rundt dette temaet i hverdagen, både fra ansatte, men også fra 
foreldrenes side. Vi vil alle det beste for våre barn og samarbeid rundt dette temaet er altavgjørende. 
Gjennom hverdagslige samtaler med barna angående vennskap, samt arbeidet barnehagen gjør 
rundt temaet Kropp, seksualitet og grenser, har barna blitt mer bevisste på egne og andres følelser 
og handlinger. Det kan se ut som om barna har blitt flinkere til å håndtere annerledeshet, vise og ta 
hensyn og inkludere hverandre på en bedre måte. 
 
 

Vestveien barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har jobbet med dette på plandager og 
personalmøter fra januar 2021 og fram til sommeren 2022 foreløpig, ved å bruke stoff fra Rvts, Plan 
for et trygt og godt barnehagemiljø og Rammeplanen, foredrag med Ingrid Lund og podcast. Vi har 
hatt praksisfortellinger og diskusjoner i grupper, blant annet. Tanken har vært å øke bevisstheten 
rundt hva som er hva, når er det krenkelser, hva gjør vi voksne for å begrense/avdekke/styrke... 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Effekten er stort sett synlig i samtaler med de ansatte, og noen har kanskje også endret noe på 
måten de legger opp innholdet på avdelingen. Men vi er fortsatt et stykke unna at man er bevisst 
egen rolle og innsats innenfor dette temaet.  
 

om hva krenkelser er og hvordan vi kan snappe det bedre opp i barnehagen. Vi har blitt gode på å
lage handlingsplaner så fort vi opplever at barn blir krenket i barnehagen

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Personalet har blitt mye mer bevisste. Både på at mye skjer uten at vi har kontroll på det, vi har hatt
nulltoleranse for krenkelser. Vi har også blitt mer bevisst på at vi voksne også kan krenke barn

Vestråt barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTEL
VIII OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
I Vestråt barnehage har trygt og godt
barnehagemiljø for alle, alltid hatt høyt fokus.
Gjennom Barnehageloven ble det større krav ti l observasjon og systematikk rundt å avdekke om
noen falt utenfor. Gjennom tilrettelegging for lek og vennskap mener vi å best kunne ivareta barnas
psykososiale miljø, samtidig som ansatte er blitt mer observante og har nyttig dialog med foresatte i
dette arbeidet. Personalet har brukt møtearenaer for å diskutere og reflektere rundt hva denne lov
presiseringen har å si for oss i hverdagen. Hvordan vi må jobbe, i samarbeid med hjemmet, for at
barna skal få et mest mulig trygt og godt barnehagemiljø. Temaet er tatt opp i møter med foreldrene,
både i Samarbeidsutvalget og i foreldremøter. I praksis handler det om å være aktive og delaktige,
der barna er, for å kunne plukke opp signaler barna sender i forhold ti l trivsel og vennskap. Samtidig
må vi være bevisste på at barna også skal møte motstand i hverdagen, motstand de må lære seg å
mestre og håndtere. De ansattes rolle er avgjørende i vurderingen om motstanden er håndterbar for
barnet, blir det for vanskelig må vi hjelpe og rettlede dem slik at uheldige samspillsmønstre stoppes.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi ser en større bevissthet rundt dette temaet i hverdagen, både fra ansatte, men også fra
foreldrenes side. Vi vil alle det beste for våre barn og samarbeid rundt dette temaet er altavgjørende.
Gjennom hverdagslige samtaler med barna angående vennskap, samt arbeidet barnehagen gjør
rundt temaet Kropp, seksualitet og grenser, har barna blitt mer bevisste på egne og andres følelser
og handlinger. Det kan se ut som om barna har blitt flinkere ti l å håndtere annerledeshet, vise og ta
hensyn og inkludere hverandre på en bedre måte.

Vestveien barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har jobbet med dette på plandager og
personalmøter fra januar 2021 og fram ti l sommeren 2022 foreløpig, ved å bruke stoff fra Rvts, Plan
for et trygt og godt barnehagemiljø og Rammeplanen, foredrag med Ingrid Lund og podcast. Vi har
hatt praksisfortellinger og diskusjoner i grupper, blant annet. Tanken har vært å øke bevisstheten
rundt hva som er hva, når er det krenkelser, hva gjør vi voksne for å begrense/avdekke/styrke...

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Effekten er stort sett synlig i samtaler med de ansatte, og noen har kanskje også endret noe på
måten de legger opp innholdet på avdelingen. Men vi er fortsatt et stykke unna at man er bevisst
egen rolle og innsats innenfor dette temaet.
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Vevelstadsaga barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL 
VIII OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har jobbet med prosjekt arbeid og 
handlingsplaner der de ansatte er bidragsytere i 
prosjektet for å føle eieskap. Vi har da fokus på å se og notere og jobbe med å forebygge 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Man er blitt mere oppmerksom på å se hvordan barn er mot hverandre og sette inn tiltak på et 
tidligere tidspunkt for å forebygge. 
 
 

Vevelstadåsen barnehage  

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har Kartlagt ved hjelp av kvalitetskjennetegn fra 
plan for å forebygge et trygt og godt barnehagemiljø 
på følgende områder: de ansattes ansvar, barns rett til medvirkning og foreldresamarbeid 
Vi har satt oss realistiske mål og funnet tiltak knyttet til målene, for deretter å evaluere effekt av 
målene vi satte. 
Vi har jobbet med voksenrollen og god pedagogisk praksis, vi har jobbet godt med organisering av 
hverdagen, vi deler i smågrupper gjennom hele dagen og vi gjør endringer hele tiden, til beste for 
enkelt barn og barnegruppen. Vi har deltatt på felles planleggingsdag om tematikken og vil jobbe 
videre med fellesforståelsen av begreper, jobbe videre med voksenrollen, lek og inkludering i 
kommende barnehageår. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi ser at arbeidet med voksenrollen og god pedagogisk praksis, gir god effekt for lek og inkludering. 
Fokuset på sårbare barn og barn som strever i samspill og relasjon får raskere hjelp og støtte fra 
voksne. De ansatte er tett på leken inne og ute. 
 
 
 

Villenga barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har jobbet med dette via "Barnas Verneombud" i 
samarbeid med Høgskolen i innlandet og PBL 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Vi har fått en større bevissthet i å kartlegge hvert enkelt barn, hvilke roller de har og deres plass i 
barnehagemiljøet. Vi har da fått økt kunnskap i kartlegging og oppfølging der vi ser at det er 
nødvendig. 
 
 
 

Vevelstadsaga barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTEL
VIII OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMIUØ
Vi har jobbet med prosjekt arbeid og
handlingsplaner der de ansatte er bidragsytere i
prosjektet for å føle eieskap. Vi har da fokus på å se og notere og jobbe med å forebygge

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Man er blitt mere oppmerksom på å se hvordan barn er mot hverandre og sette inn tiltak på et
tidligere tidspunkt for å forebygge.

Vevelstadåsen barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har Kartlagt ved hjelp av kvalitetskjennetegn fra
plan for å forebygge et trygt og godt barnehagemiljø
på følgende områder: de ansattes ansvar, barns rett t i l medvirkning og foreldresamarbeid
Vi har satt oss realistiske mål og funnet tiltak knyttet til målene, for deretter å evaluere effekt av
målene vi satte.
Vi har jobbet med voksenrollen og god pedagogisk praksis, vi har jobbet godt med organisering av
hverdagen, vi deler i smågrupper gjennom hele dagen og vi gjør endringer hele tiden, t i l beste for
enkelt barn og barnegruppen. Vi har deltatt på felles planleggingsdag om tematikken og vil jobbe
videre med fellesforståelsen av begreper, jobbe videre med voksenrollen, lek og inkludering i
kommende barnehageår.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi ser at arbeidet med voksenrollen og god pedagogisk praksis, gir god effekt for lek og inkludering.
Fokuset på sårbare barn og barn som strever i samspill og relasjon får raskere hjelp og støtte fra
voksne. De ansatte er tett på leken inne og ute.

Villenga barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har jobbet med dette via "Barnas Verneombud" i
samarbeid med Høgskolen i innlandet og PBL

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Vi har fått en større bevissthet i å kartlegge hvert enkelt barn, hvilke roller de har og deres plass i
barnehagemiljøet. Vi har da fått økt kunnskap i kartlegging og oppfølging der vi ser at det er
nødvendig.
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Ødegården barnehage 

HVORDAN VI HAR JOBBET MED 
BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII, 
PSYKOSOSIALT BARNEHGEMILJØ, FOR Å 
IMPLEMENTERE DETTE I BARNEHAGEN 
Vi har hatt tema oppe på personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter. Det har vært tema på 
veiledningsgrupper med assistenter gjennom hele fjoråret. Vi er en Barnas Verneombudsbarnehage 
der det var tema gjennom hele fjoråret og har jobbet systematisk etter opplegg fra høyskolen i 
innlandet med dette.  

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Det har gjort personalet bedre rustet i hverdagen, til å observere, se og ivareta alle barna på en 
bedre måte. Det har vært til spesiell hjelp i enkelt tilfeller og det har vært med på å endre måten vi 
jobber på i det daglige, i form av mer systematisk observasjon, bevisstgjøring og forståelse blant 
personalet.  
 
 

 
Øvre Hebekk barnehage 

ARBEID MED BARNEHAGELOVENS KAPITTEL VIII 
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ 
Vi har gjennomgått på planleggingsdag i plenum med 
gruppearbeid, og på avdelingsmøter: Hva betyr dette 
for oss praksis. Vi benytter aktivitetsplanen i praksis både innenfor psykososialt barnehagemiljø og 
innen andre utviklingsbehov. I praksis er alle ansatte fokusert på å forebygge og gripe inn, samt 
veilede hverandre dersom ansatte er i fare for å krenke barn. Vi har en konfliktløsningsplan som 
ansatte bruker ved uenigheter blant barn som sikrer at begge sider blir hørt, og hvor de finner 
løsninger sammen. 

EFFEKTER VI KAN SE AV DETTE ARBEIDET 
Effekten vi ser at er ansatte er tryggere i måten å behandle slike saker på - de drøfter med hverandre 
og griper inn ved nødvendighet. Vi fokuserer mye på barnas intensjon og forsøker å se bakenfor 
handlinger og snakke om disse. Ansatte er også mer bevisst sin egen rolle i samspill med barn, 
foreldre og kollegaer. Aktivitetsplanen er et godt verktøy for å belyse utfordringen, sette tiltak og 
følge opp - blir systematisk og ryddig i evaluering. 
 
 
Øvrige barnehager 
Trolldalen barnehage, Slåbråten barnehage, Svartskog friluftsbarnehage 

  

Ødegården barnehage

HVORDAN VI HARJOBBET MED
BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII,
PSYKOSOSIALT BARNEHGEMIUØ, FOR Å
IMPLEMENTERE DETTE I BARNEHAGEN
Vi har hatt tema oppe på personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter. Det har vært tema på
veiledningsgrupper med assistenter gjennom hele fjoråret. Vi er en Barnas Verneombudsbarnehage
der det var tema gjennom hele fjoråret og har jobbet systematisk etter opplegg fra høyskolen i
innlandet med dette.

EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Det har gjort personalet bedre rustet i hverdagen, ti l å observere, se og ivareta alle barna på en
bedre måte. Det har vært t i l spesiell hjelp i enkelt tilfeller og det har vært med på å endre måten vi
jobber på i det daglige, i form av mer systematisk observasjon, bevisstgjøring og forståelse blant
personalet.

Øvre Hebekk barnehage

ARBEID MED BARNEHAGELOVENSKAPITTELVIII
OM PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ
Vi har gjennomgått på planleggingsdag i plenum med
gruppearbeid, og på avdelingsmøter: Hva betyr dette
for oss praksis. Vi benytter aktivitetsplanen i praksis både innenfor psykososialt barnehagemiljø og
innen andre utviklingsbehov. I praksis er alle ansatte fokusert på å forebygge og gripe inn, samt
veilede hverandre dersom ansatte er i fare for å krenke barn. Vi har en konfliktløsningsplan som
ansatte bruker ved uenigheter blant barn som sikrer at begge sider blir hørt, og hvor de finner
løsninger sammen.
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EFFEKTER VI KAN SEAV DETTE ARBEIDET
Effekten vi ser at er ansatte er tryggere i måten å behandle slike saker på - de drøfter med hverandre
og griper inn ved nødvendighet. Vi fokuserer mye på barnas intensjon og forsøker å se bakenfor
handlinger og snakke om disse. Ansatte er også mer bevisst sin egen rolle i samspill med barn,
foreldre og kollegaer. Aktivitetsplanen er et godt verktøy for å belyse utfordringen, sette tiltak og
følge opp - blir systematisk og ryddig i evaluering.

Øvrige barnehager
Trolldalen barnehage, Slåbråten barnehage, Svartskog friluftsbarnehage
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8 SKOLENE (i alfabetisk rekkefølge) 
Norsk skole var også skoleåret 2021-22 preget av pandemien. I årets tilstandsrapport informerer 
skolene om hvilke forhold de har hatt særlig fokus på skoleåret 2021-22, og hvilke forhold som står 
særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid. Derettet omtales skolens resultater.  
 
All statistikk bygger på tall fra Statistikkbanken på Utdanningsdirektoratets nettsider. Data om 
læringsmiljø gjelder 7. trinn i barneskolen og 10. trinn i ungdomsskolen. Data om grunnleggende 
ferdigeter, nasjonale prøver, gjelder for 5., 8. og 9. trinn. Grunnskolepoengene gjelder for 10. trinn.  
 
Tolkning  
Statistikk er ikke tilstrekkelig for å vurdere læringsmiljø og læringsresultater. Tall må suppleres med 
kvalitative vurderinger. Skolene har relativt liten plass til å kommentere tabellene. 
 
Grunnskolepoeng omfatter alle elever og er et representativt mål for elevenes standpunkt- og 
eksamenskarakterer. Eksamen ble våren 2022 avlyst på grunn av pandemien, derfor er 
grunnskolepoengene også dette skoleåret kun basert på standpunktkarakterer. 
 
Det kan være både tilfeldige og ikke tilfeldige årsaker til at resultatene varier i tid og rom (skolene 
imellom). En bør være varsom med å sammenlikne skolene direkte, spesielt år for år. 
 
Resultater på nasjonale prøver på 8. trinn blir gjennomført den første høsten elevene går på 
ungdomsskolen og sier noe om hvilke kvalifikasjoner elevene kom med fra barneskolen. Det er mulig 
å tilbakeføre tallene til den enkelte barneskole slik at de kan bruke resultatene i sitt utviklingsarbeid. 
 
Nasjonale prøver er publisert på en skala der det nasjonale snittet er 50. Skalaen gjør det mulig å 
sammenligne resultatene mellom prøver. Det vil si samme ferdighet i to ulike prøver vil gi samme 
verdi. 
 
I elevundersøkelsen kan skolenes mobbetall vises med en stjerne *. Det vil si at det er færre enn 5 
elever som har rapportert om mobbing på skolen og tallene vises da ikke på grunn av personvern-
hensyn. 

  

8 SKOLENE (i alfabetisk rekkefølge)
Norsk skole var også skoleåret 2021-22 preget av pandemien. I årets tilstandsrapport informerer
skolene om hvilke forhold de har hatt særlig fokus på skoleåret 2021-22, og hvilke forhold som står
særlig sentralt i skolens videre utviklingsarbeid. Derettet omtales skolens resultater.

All statistikk bygger på tall fra Statistikkbanken på Utdanningsdirektoratets nettsider. Data om
læringsmiljø gjelder 7. trinn i barneskolen og 10. trinn i ungdomsskolen. Data om grunnleggende
ferdigeter, nasjonale prøver, gjelder for 5., 8. og 9. trinn. Grunnskolepoengene gjelder for 10. trinn.

Tolkning
Statistikk er ikke tilstrekkelig for å vurdere læringsmiljø og læringsresultater. Tall må suppleres med
kvalitative vurderinger. Skolene har relativt liten plass ti l å kommentere tabeIlene.

Grunnskolepoeng omfatter alle elever og er et representativt mål for elevenes standpunkt- og
eksamenskarakterer. Eksamen ble våren 2022 avlyst på grunn av pandemien, derfor er
grunnskolepoengene også dette skoleåret kun basert på standpunktkarakterer.

Det kan være både tilfeldige og ikke tilfeldige årsaker ti l at resultatene varier i t id og rom (skolene
imellom). En bør være varsom med å sammenlikne skolene direkte, spesielt år for år.

Resultater på nasjonale prøver på 8. trinn blir gjennomført den første høsten elevene går på
ungdomsskolen og sier noe om hvilke kvalifikasjoner elevene kom med fra barneskolen. Det er mulig
å tilbakeføre tallene til den enkelte barneskole slik at de kan bruke resultatene i sitt utviklingsarbeid.

Nasjonale prøver er publisert på en skala der det nasjonale snittet er 50. Skalaen gjør det mulig å
sammenligne resultatene mellom prøver. Det vil si samme ferdighet i to ulike prøver vil gi samme
verdi.

I elevundersøkelsen kan skolenes mobbetall vises med en stjerne *. Det vil si at det er færre enn 5
elever som har rapportert om mobbing på skolen og tallene vises da ikke på grunn av personvern-
hensyn.
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Bøleråsen skole 
 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Gjennom skoleåret 2021-2022 har Bøleråsen skole hatt 
ulike satsingsområder. I tråd med kommunal satsing 
har vurdering vært et gjennomgående fokus, spesielt 
knyttet til endringene i fagfornyelsen og hvordan dette 
påvirker planlegging og gjennomføring av 
undervisning. Skolen har dessuten brukt mye tid på å 
implementere den nye kommunale leseplanen, noe  
som innbefatter dysleksiplanen og planen for begynneropplæringen.  
 
Bøleråsen skole er en PALS-skole, og i dette skoleåret har vi hatt en revitalisering av PALS. Skolens 
ansatte har jobbet med strukturene for arbeidet med den skoleomfattende planen knyttet til PALS, 
og har hatt gjennomgang av forventninger, konsekvenser og hvordan ansatte møter ulik atferd i det 
daglige. Arbeidet dette skoleåret har resultert i en egen PALS-håndbok for Bøleråsen skole.  
 
Skoleåret 2021-2022 har vært preget av pandemien på ulike måter, både når det gjelder 
smitteverntiltak og perioder med uvanlig høyt sykefravær både hos elever og ansatte. I hele perioden 
har det vært viktig å følge opp og skjerme sårbare elever, både når det gjelder det faglig og det 
psykososiale. Våren 2022 ble tilnærmet normal, og skolen fikk igjen mulighet til å arrangere både 
avslutninger og fellesarrangementer som har blitt avlyst de siste to årene. 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
For skoleåret 2022-2023 er det lagt planer for et bredt utviklingsarbeid. Bøleråsen skole vil fortsatt 
jobbe med det kommunale satsingsområdet knyttet til vurdering. I tillegg vil grunnleggende digitale 
ferdigheter og skole-hjem-samarbeid tillegges vekt. Vi har fortløpende fokus på tverrfaglig arbeid, 
elevaktivitet, uteskole og hensiktsmessig bruk av læremidler. Dette vil også være et viktig arbeid 
gjennom hele det neste skoleåret. 

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 

Trivsel 4,1 4,5 4,1 
Støtte fra lærerne 4,5 4,6 4,4 
Vurdering for læring 4,2 4,4 4,3 
Læringskultur 4,1 4,5 4,3 
Mestring 4,0 4,2 4,2 
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 4,3 4,1 
Mobbing på skolen * * * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Et trygt og godt læringsmiljø må alltid ligge til grunn for læring. Bøleråsen skole jobber systematisk 
for å styrke læringsmiljøet for den enkelte elev og for fellesskapet. Vurdering har vært i fokus dette  
skoleåret og det vil det også være neste skoleår. Elevundersøkelsen måler ulike faktorer for 
læringsmiljø, og vil hvert år variere noe grunnet variasjoner på trinnene. Vi jobber aktivt for å fange 
opp elevenes opplevelse av de ulike faktorene i elevundersøkelsen og har stort fokus på 
erfaringsdeling for videre utvikling. Skolens ledelse drøfter resultatene med elevene, elevrådet, 
personalet, FAU og i skolens samarbeidsutvalg (SU/SMU).     

Bøleråsen skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Gjennom skoleåret 2021-2022 har Bøleråsen skole hatt
ulike satsingsområder. I tråd med kommunal satsing
har vurdering vært et gjennomgående fokus, spesielt
knyttet t i l endringene i fagfornyelsen og hvordan dette
påvirker planlegging og gjennomføring av
undervisning. Skolen har dessuten brukt mye tid på å
implementere den nye kommunale leseplanen, noe
som innbefatter dysleksiplanen og planen for begynneropplæringen.

Bøleråsen skole er en PALS-skole, og i dette skoleåret har vi hatt en revitalisering av PALS. Skolens
ansatte har jobbet med strukturene for arbeidet med den skoleomfattende planen knyttet t i l PALS,
og har hatt gjennomgang av forventninger, konsekvenser og hvordan ansatte møter ulik atferd i det
daglige. Arbeidet dette skoleåret har resultert i en egen PALS-håndbok for Bøleråsen skole.

Skoleåret 2021-2022 har vært preget av pandemien på ulike måter, både når det gjelder
smitteverntiltak og perioder med uvanlig høyt sykefravær både hos elever og ansatte. I hele perioden
har det vært viktig å følge opp og skjerme sårbare elever, både når det gjelder det faglig og det
psykososiale. Våren 2022 ble tilnærmet normal, og skolen fikk igjen mulighet t i l å arrangere både
avslutninger og fellesarrangementer som har blitt avlyst de siste to årene.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
For skoleåret 2022-2023 er det lagt planer for et bredt utviklingsarbeid. Bøleråsen skole vil fortsatt
jobbe med det kommunale satsingsområdet knyttet t i l vurdering. I tillegg vil grunnleggende digitale
ferdigheter og skole-hjem-samarbeid tillegges vekt. Vi har fortløpende fokus på tverrfaglig arbeid,
elevaktivitet, uteskole og hensiktsmessig bruk av læremidler. Dette vil også være et viktig arbeid
gjennom hele det neste skoleåret.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22

Trivsel 4,1 4,5 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,6 4,4
Vurdering for læring 4,2 4,4 4,3
Læringskultur 4,1 4,5 4,3
Mestring 4,0 4,2 4,2
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 4,3 4,1
Mobbing på skolen * * *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Et trygt og godt læringsmiljø må alltid ligge ti l grunn for læring. Bøleråsen skole jobber systematisk
for å styrke læringsmiljøet for den enkelte elev og for fellesskapet. Vurdering har vært i fokus dette
skoleåret og det vil det også være neste skoleår. Elevundersøkelsen måler ulike faktorer for
læringsmiljø, og vil hvert år variere noe grunnet variasjoner på trinnene. Vi jobber aktivt for å fange
opp elevenes opplevelse av de ulike faktorene i elevundersøkelsen og har stort fokus på
erfaringsdeling for videre utvikling. Skolens ledelse drøfter resultatene med elevene, elevrådet,
personalet, FAU og i skolens samarbeidsutvalg (SU/SMU).
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Å forebygge og håndtere krenkende atferd har stort fokus hos alle de ansatte i skole og SFO hele 
året. Dette arbeidet foregår i det daglige arbeidet til alle ansatte, i elevsamtaler/utviklingssamtaler, i 
de profesjonsfaglige møtepunktene, og rutinemessige møter med ledelsen.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 53 53 54 
Lesing 47 54 52 
Regning 48 56 52 

 

 
Grunnleggende ferdigheter må ligge til grunn for læring. Bøleråsen skole følger elevenes 
grunnleggende ferdigheter systematisk fra 1. trinn, og kartleggingen som gjennomføres drøftes i 
skolens ressursteam. De ulike tiltakene som settes inn på individ og gruppe-nivå er intensiv 
opplæring på 1. og 2. trinn (På sporet), lesekurs med leseveiledere, veiledning fra leseveiledere på 
gruppenivå, og systemtiltak innen grunnleggende ferdigheter. 
 
På nasjonale prøver ser vi at resultatene varierer noe fra år til år. Resultatene er først og fremst en av 
mange kartlegginger vi gjennomfører for styrking av elevenes læring. For Bøleråsen skole ser vi at 
resultatene på de nasjonale prøvene samsvarer med annen kartlegging, og de ligger til grunn for 
tiltakene vi setter inn for enkeltelever og grupper. 
  

Å forebygge og håndtere krenkende atferd har stort fokus hos alle de ansatte i skole og SFO hele
året. Dette arbeidet foregår i det daglige arbeidet t i l alle ansatte, i elevsamtaler/utviklingssamtaler, i
de profesjonsfaglige møtepunktene, og rutinemessige møter med ledelsen.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 53 53 54
Lesing I 47 54 I 52
Regning 48 56 52

Grunnleggende ferdigheter må ligge ti l grunn for læring. Bøleråsen skole følger elevenes
grunnleggende ferdigheter systematisk fra l. trinn, og kartleggingen som gjennomføres drøftes i
skolens ressursteam. De ulike tiltakene som settes inn på individ og gruppe-nivå er intensiv
opplæring på l. og 2. trinn (På sporet), lesekurs med leseveiledere, veiledning fra leseveiledere på
gruppenivå, og systemtiltak innen grunnleggende ferdigheter.

På nasjonale prøver ser vi at resultatene varierer noe fra år ti l år. Resultatene er først og fremst en av
mange kartlegginger vi gjennomfører for styrking av elevenes læring. For Bøleråsen skole ser vi at
resultatene på de nasjonale prøvene samsvarer med annen kartlegging, og de ligger ti l grunn for
tiltakene vi setter inn for enkeltelever og grupper.
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Finstad skole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Vi har gjennom året jobbet med vurdering, samarbeids-
læring, lesing og digitale verktøy. Pandemien har påvirket 
oss store deler av dette året. Vi har ikke kunnet 
gjennomføre større arrangement og aktiviteter som vi 
vanligvis gjør. Det har blitt færre sosiale aktiviteter både i 
elevmiljøet og voksenmiljøet. De ansatte har hele tiden 
hatt fokus på å følge opp og ha god kontakt spesielt med 
elever som har ekstra behov. 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Vi vil jobbe videre med fagfornyelsen, lesing, vurdering og programmering. Det blir også viktig å 
prioritere sosiale arenaer og arrangement som har blitt borte under to år med pandemi. Det blir også 
viktig å jobbe forebyggende med skolemiljø gjennom PALS programmet. 

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 

Trivsel 4,5 4,3 4,3 
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,4 
Vurdering for læring 4,0 3,9 3,7 
Læringskultur 4,2 4,1 4,0 
Mestring 4,2 4,1 4,2 
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,5 
Mobbing på skolen * * * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Resultatene ligger på landsgjennomsnitt eller litt over på noen områder. Vi har hele perioden jobbet 
med vurdering for læring og vi kunne kanskje forventet at score her ikke hadde vært synkende. Det 
er mulig at økt bevissthet hos elevene kan ha spilt inn her. Det er positivt at støtte fra lærerne 
oppleves som stabilt god. 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 49 47 50 
Lesing 49 49 53 
Regning 49 49 52 

 

 
Resultatene dette skoleåret er markant bedre enn de to foregående. Vi har jobbet mye spesielt med 
lesing de siste årene og håper at det er noe av årsaken til resultatene. Vi håper at dette vil føre til et 
litt høyere stabilt nivå selv om vi må regne med svingninger fra år til år. 
  

Finstad skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Vi har gjennom året jobbet med vurdering, samarbeids-
læring, lesing og digitale verktøy. Pandemien har påvirket
oss store deler av dette året. Vi har ikke kunnet
gjennomføre større arrangement og aktiviteter som vi
vanligvis gjør. Det har blitt færre sosiale aktiviteter både i
elevmiljøet og voksenmiljøet. De ansatte har hele tiden
hatt fokus på å følge opp og ha god kontakt spesielt med
elever som har ekstra behov.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Vi vil jobbe videre med fagfornyelsen, lesing, vurdering og programmering. Det blir også viktig å
prioritere sosiale arenaer og arrangement som har blitt borte under to år med pandemi. Det blir også
viktig å jobbe forebyggende med skolemiljø gjennom PALSprogrammet.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22

Trivsel 4,5 4,3 4,3
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,4
Vurdering for læring 4,0 3,9 3,7
Læringskultur 4,2 4,1 4,0
Mestring 4,2 4,1 4,2
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7 3,5
Mobbing på skolen * * *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Resultatene ligger på landsgjennomsnitt eller litt over på noen områder. Vi har hele perioden jobbet
med vurdering for læring og vi kunne kanskje forventet at score her ikke hadde vært synkende. Det
er mulig at økt bevissthet hos elevene kan ha spilt inn her. Det er positivt at støtte fra lærerne
oppleves som stabilt god.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 49 47 50
Lesing I 49 49 I 53
Regning 49 49 52

Resultatene dette skoleåret er markant bedre enn de to foregående. Vi har jobbet mye spesielt med
lesing de siste årene og håper at det er noe av årsaken ti l resultatene. Vi håper at dette vil føre ti l et
litt høyere stabilt nivå selv om vi må regne med svingninger fra år ti l år.

75



 
76

Fløysbonn ungdomsskole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Fløysbonn ungdomsskole har alltid elevenes 
skolemiljø i fokus og det er spesielt viktig nå som vi er 
tilbake til en normal skolehverdag etter pandemien. 
Vi ser av våre resultater at våre elever gjør det godt 
faglig og at de trives svært godt på skolen.  
 
Likevel ser vi i år en økning i elever med psykiske 
helseplager og alvorlig skolefravær. Da vi har mange elever som får individuell oppfølging, ønsker vi 
fremover et enda større fokus på systemisk arbeid på gruppenivå. Inkluderende opplæring fungerer 
godt for alle elever, ikke bare de som er sårbare. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med skolens 
helsesykepleier, sosiallærer og miljøterapeut samt øvrige forebyggende instanser i kommunen. Da 
tror vi at vi kan få flere elever tilbake på skolen. Vi vil fortsatt også legge vekt på gode 
fellesskapsopplevelser som friluftsliv og Fløysbonnmusikalen. Skolenærvær er avgjørende for at våre 
elever skal kunne lykkes videre i skoleløpet og i livet. 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Vi vil jobbe videre med implementeringen av LK20, med særlig fokus på vurdering. I ny vurderings-
forskrift skal underveisvurderingen innlemmes i opplæringen i fagene og skape lærelyst og 
motivasjon.  
 
Lesing vil også neste skoleår være hovedfokus i vårt utviklingsarbeid. Arbeid med grunnleggende 
ferdigheter og da særlig lesing, anses alltid som viktig. Det er særlig viktig for oss med tanke på årets 
resultater på Nasjonale prøver i lesing på 8.trinn. 

LÆRINGSMILJØ 
10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,2 4,2 4,2 
Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,1 
Vurdering for læring 3,0 3,3 3,2 
Læringskultur 3,9 4,1 3,9 
Mestring 3,7 4,0 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 3,3 3,4 3,4 
Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,9 3,8 
Mobbing på skolen * 8,1 % * 

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Elevene på Fløysbonn trives svært godt på skolen og vi har stabilt lave mobbetall. I tråd med 
overordnet del i LK20 ønsker vi fremover å fremme Elevmedvirkning og elevdemokrati da vi tenker 
dette henger tett sammen med opplevd mestring og skolemotivasjon. Elevmedvirkning er også en 
nøkkelfaktor i god vurderingspraksis. 
 
 
 
 
 

Fløysbonn ungdomsskole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Fløysbonn ungdomsskole har alltid elevenes
skolemiljø i fokus og det er spesielt viktig nå som vi er
tilbake ti l en normal skolehverdag etter pandemien.
Vi ser av våre resultater at våre elever gjør det godt
faglig og at de trives svært godt på skolen.

l

Likevel ser vi i år en økning i elever med psykiske
helseplager og alvorlig skolefravær. Da vi har mange elever som får individuell oppfølging, ønsker vi
fremover et enda større fokus på systemisk arbeid på gruppenivå. Inkluderende opplæring fungerer
godt for alle elever, ikke bare de som er sårbare. Dette arbeidet skal skje i samarbeid med skolens
helsesykepleier, sosiallærer og miljøterapeut samt øvrige forebyggende instanser i kommunen. Da
tror vi at vi kan få flere elever tilbake på skolen. Vi vil fortsatt også legge vekt på gode
fellesskapsopplevelser som friluftsliv og Fløysbonnmusikalen. Skolenærvær er avgjørende for at våre
elever skal kunne lykkes videre i skoleløpet og i livet.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Vi vil jobbe videre med implementeringen av LK20, med særlig fokus på vurdering. I ny vurderings-
forskrift skal underveisvurderingen innlemmes i opplæringen i fagene og skape lærelyst og
motivasjon.

Lesing vil også neste skoleår være hovedfokus i vårt utviklingsarbeid. Arbeid med grunnleggende
ferdigheter og da særlig lesing, anses alltid som viktig. Det er særlig viktig for oss med tanke på årets
resultater på Nasjonale prøver i lesing på 8.trinn.

LÆRINGSMILJØ
10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,2 4,2 4,2
Støtte fra lærerne 4,1 I 4,1 4,1
Vurdering for læring 3,0 3,3 3,2
Læringskultur 3,9 I 4,1 3,9
Mestring 3,7 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,3 I 3,4 3,4
Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,9 3,8
Mobbing på skolen * I 8,1 % *

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Elevene på Fløysbonn trives svært godt på skolen og vi har stabilt lave mobbetall. I tråd med
overordnet del i LK20 ønsker vi fremover å fremme Elevmedvirkning og elevdemokrati da vi tenker
dette henger tett sammen med opplevd mestring og skolemotivasjon. Elevmedvirkning er også en
nøkkelfaktor i god vurderingspraksis.
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GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 8. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 52 51 49 
Lesing 53 52 49 
Regning 52 53 50 

 
 
 
 
 

Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Lesing 57 57 56 
Regning 56 56 57 

 
Vi ser at vårt 8. årstrinn scorer gjennomsnittlig lavere på alle tre prøver sammenliknet med tidligere 
kull, noe vi bare kan anta skyldes at disse elevene de siste årene på barneskolen ikke har fått 
fullverdig opplæring grunnet pandemien. Dette har likevel vært vårt utgangspunkt i inneværende 
skoleår, og det har derfor vært viktig å spisse opplæringa til der hvor elevene faktisk er, ikke hvor de 
burde være. Så blir det spennende å se på resultatene på Nasjonale prøver neste år om vi faktisk har 
lykkes med å løfte elevene ved å ha hatt et gjennomgående fokus på lesing i alle fag. 
 
Vi ser at vi fremdeles klarer å løfte elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning fra 8. til 9. 
årstrinn.  

GRUNNSKOLEPOENG 
Grunnskolepoeng 2019-20 2020-21 2021-22 

Gjennomsnitt 44,8 46,8 47,8 
 

 
 
 
 
 
  

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 52 51 49
Lesing I 53 52 I 49
Regning 52 53 50

Vi ser at vårt 8. årstrinn scorer gjennomsnittlig lavere på alle tre prøver sammenliknet med tidligere
kull, noe vi bare kan anta skyldes at disse elevene de siste årene på barneskolen ikke har fått
fullverdig opplæring grunnet pandemien. Dette har likevel vært vårt utgangspunkt i inneværende
skoleår, og det har derfor vært viktig å spisse opplæringa ti l der hvor elevene faktisk er, ikke hvor de
burde være. Så blir det spennende å se på resultatene på Nasjonale prøver neste år om vi faktisk har
lykkes med å løfte elevene ved å ha hatt et gjennomgående fokus på lesing i alle fag.

Vi ser at vi fremdeles klarer å løfte elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing og regning fra 8. t i l 9.
årstrinn.

GRUNNSKOLEPOENG

77



 
78

Flåtestad ungdomsskole 

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Skoleåret 21-22 har Flåtestad ungdomsskole jobbet 
videre med nye læreplaner og fagfornyelsen. Skolen 
har sammen med resten av kommunen startet 
arbeidet med vurdering underveis i opplæringen. 
Skolen har også jobbet med en omorganisering av 
spesialundervisningen. Vi har jobbet med 
rolleavklaringer og ansvar i forbindelse med dette. 
Skolen har samarbeidet mer med fritidsklubben 
«Flame» dette skoleåret, der «Flame» og skolen blant annet har gjennomført midttimeaktiviteter 
mandag-torsdag.  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Skoleåret 22-23 skal skolen fortsette arbeidet med fagfornyelsen i samarbeid med de andre skolene i 
Nordre Follo. Skolens personale har et ekstra fokus på arbeidet med 10-faktor i året som kommer.  

LÆRINGSMILJØ 
10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,5 4,4 4,1 
Støtte fra lærerne 4,2 4,0 3,9 
Vurdering for læring 3,6 3,3 3,2 
Læringskultur 4,2 3,8 3,7 
Mestring 4,0 3,9 3,8 
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,5 3,6 
Utdanning og yrkesveiledning 4,1 3,5 3,6 
Mobbing på skolen 8,7 % * 10,3 % 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Skolen ser en liten nedgang i resultatene knyttet til læringsmiljø. En økning i mobbing på skolen viser 
seg i tallene fra elevundersøkelsen. Skolen har hatt et økt fokus på forebyggende arbeid og 
personalet har økt sin kompetanse i arbeidet med aktivitetsplaner med støtte fra kommunens 
skolemiljøteam. Skolen gjennomførte ny «skolemiljøundersøkelse» etter gjennomførte 
læringsmiljøtiltak, og kan i denne se en positiv utvikling. Skolen vil også neste skoleår jobbe med 
tiltak knyttet til uønsket spåkbruk.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 8. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 52 53 53 
Lesing 52 51 53 
Regning 52 50 53 

 

Skolens 8.trinn viser jevnt stabile resultater fra arbeid gjort på barneskolen. Høstens nasjonale prøver 
blir gjennomført etter kort tid på skolen og ungdomsskolen anerkjenner at disse resutatene tilhører 
avgiverskolen.  
 
 
 
 

Flåtestad ungdomsskole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Skoleåret 21-22 har Flåtestad ungdomsskole jobbet
videre med nye læreplaner og fagfornyelsen. Skolen
har sammen med resten av kommunen startet
arbeidet med vurdering underveis i opplæringen.
Skolen har også jobbet med en omorganisering av
spesialundervisningen. Vi har jobbet med
rolleavklaringer og ansvar i forbindelse med dette.
Skolen har samarbeidet mer med fritidsklubben
«Flame» dette skoleåret, der «Flame» og skolen blant annet har gjennomført midttimeaktiviteter
mandag-torsdag.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Skoleåret 22-23 skal skolen fortsette arbeidet med fagfornyelsen i samarbeid med de andre skolene i
Nordre Follo. Skolens personale har et ekstra fokus på arbeidet med 10-faktor i året som kommer.

LÆRINGSMILJØ
10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,5 4,4 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 I 4,0 3,9
Vurdering for læring 3,6 3,3 3,2
Læringskultur 4,2 I 3,8 3,7
Mestring 4,0 3,9 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 I 3,5 3,6
Utdanning og yrkesveiledning 4,1 3,5 3,6
Mobbing på skolen 8,7% I * 10,3%

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Skolen ser en liten nedgang i resultatene knyttet til læringsmiljø. En økning i mobbing på skolen viser
seg i tallene fra elevundersøkelsen. Skolen har hatt et økt fokus på forebyggende arbeid og
personalet har økt sin kompetanse i arbeidet med aktivitetsplaner med støtte fra kommunens
skolemiljøteam. Skolen gjennomførte ny «skolemiljøundersøkelse» etter gjennomførte
læringsmiljøtiltak, og kan i denne se en positiv utvikling. Skolen vil også neste skoleår jobbe med
tiltak knyttet t i l uønsket spåkbruk.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 52 53 53
Lesing I 52 51 I 53
Regning 52 50 53

Skolens 8.trinn viser jevnt stabile resultater fra arbeid gjort på barneskolen. Høstens nasjonale prøver
blir gjennomført etter kort t id på skolen og ungdomsskolen anerkjenner at disse resutatene tilhører
avgiverskolen.
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Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Lesing 55 56 55 
Regning 55 57 53 

 
Skolen ser at det er en forventet økning i lesing på 4 poeng hos elevene født 2007 fra 8.trinn til 
9.trinn. Skolen vil skoleåret 22-23 implementere kommunens leseplan og ventuelt utarbeide videre 
tiltak for å øke lesekompetansen ved skolen. 
 
Elevene født i 2007 har en litt under forventet utvikling i regning fra 8.trinn til 9.trinn. Utviklingen er 
på 3 poeng, og forventet utvikling var 4 poeng. Skolen ser at det har vært utfordrende for elevene å 
motta opplæring på teams i matematikk gjennom pandemien. Skolens faglærere samarbeider om 
tiltak for å øke elevenes regneferdigheter.  

GRUNNSKOLEPOENG 
Grunnskolepoeng 2019-20 2020-21 2021-22 
Gjennomsnitt 46,1 45,8 46,2 

 

  

Skolen ser at det er en forventet økning i lesing på 4 poeng hos elevene født 2007 fra 8.trinn ti l
9.trinn. Skolen vil skoleåret 22-23 implementere kommunens leseplan og ventuelt utarbeide videre
tiltak for å øke lesekompetansen ved skolen.

Elevene født i 2007 har en litt under forventet utvikling i regning fra 8.trinn ti l 9.trinn. Utviklingen er
på 3 poeng, og forventet utvikling var 4 poeng. Skolen ser at det har vært utfordrende for elevene å
motta opplæring på teams i matematikk gjennom pandemien. Skolens faglærere samarbeider om
tiltak for å øke elevenes regneferdigheter.

GRUNNSKOLEPOENG
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Follo barne- og ungdomsskole 

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Dette skoleåret har heldigvis vært mindre preget av pandemi. 
Noen arrangementer har vært utsatt / avlyst. Det har ikke 
vært hjemmeskole og i mindre grad begrensninger i kontakt 
mellom elevgrupper.  
 
Av aktiviteter utenom skole, kan nevnes grillfest i forbindelse 
med skolestart, ungdomsskolefest i regi av skolen og 
skolefest i regi av FAU. Den årlige skoleforestillingen ble 
flyttet fra februar til juni.  
 
Skolen har hatt ekstra fokus på livsmestring som tverrfaglig tema dette skoleåret. I en periode er et 
av grupperommene innredet som en hybel. Alle klassene har brukt hybelen som utgangspunkt for 
andre fag. Det har vært skrevet invitasjoner til selskap, det er laget annonser om utleie og elevene 
har fått øve på daglige sysler som renhold, vasking av tøy og det å re en seng.  
 
Skolehagen ble satt i gang i sammenheng med det tverrfaglige teamet «Bærekraftig utvikling» 
skoleåret 20-21. Dette året er skolehagen videreutviklet. Skolen har ansatt fysioterapeut i 50 % 
stilling for å følge opp elever fra de ulike eierkommunene.  
 
I samarbeid med FAU har skolen fått etablert en klatrevegg i gymsalen og fått en ny skolefane.  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Skolen har følgende overskrifter i utviklingsarbeidet: 

• Elevene på FBU er involvert i egen læring 
• Læreren som klasseleder og rollemodell 
• Videre implementering av læreplanen med fokus på vurdering og rammeplan for SFO 

 
Alle lærere er i ressursgrupper rundt satsningsområdene og bidrar aktivt inn i utviklingsarbeidet. Et 
konkret resultat at utviklingsarbeidet er ASK- tavler i skolegården der elever og ansatte kan 
kommunisere ved å peke på tegn.  
  

Follo barne- og ungdomsskole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Dette skoleåret har heldigvis vært mindre preget av pandemi.
Noen arrangementer har vært utsat t / avlyst. Det har ikke
vært hjemmeskole og i mindre grad begrensninger i kontakt
mellom elevgrupper.

Av aktiviteter utenom skole, kan nevnes grillfest i forbindelse
med skolestart, ungdomsskolefest i regi av skolen og
skolefest i regi av FAU. Den årlige skoleforestillingen ble
flyttet fra februar ti l juni.

Skolen har hatt ekstra fokus på livsmestring som tverrfaglig tema dette skoleåret. I en periode er et
av grupperommene innredet som en hybel. AIie klassene har brukt hybelen som utgangspunkt for
andre fag. Det har vært skrevet invitasjoner ti l selskap, det er laget annonser om utleie og elevene
har fått øve på daglige sysler som renhold, vasking av tøy og det å re en seng.

Skolehagen ble satt i gang i sammenheng med det tverrfaglige teamet«Bærekraftig utvikling»
skoleåret 20-21. Dette året er skolehagen videreutviklet. Skolen har ansatt fysioterapeut i 50 %
stilling for å følge opp elever fra de ulike eierkommunene.

I samarbeid med FAU har skolen fått etablert en klatrevegg i gymsalen og fått en ny skolefane.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Skolen har følgende overskrifter i utviklingsarbeidet:

• Elevene på FBU er involvert i egen læring
• Læreren som klasseleder og rollemodell
• Videre implementering av læreplanen med fokus på vurdering og rammeplan for SFO

AIie lærere er i ressursgrupper rundt satsningsområdene og bidrar aktivt inn i utviklingsarbeidet. Et
konkret resultat at utviklingsarbeidet er ASK- tavler i skolegården der elever og ansatte kan
kommunisere ved å peke på tegn.
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Greverud skole 
 

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 

• Bruk av digitale læremidler 
• Lesing som grunnleggende ferdighet – viktig 

utgangspunkt for de øvrige grunnleggende 
ferdighetene 

• Skolemiljø 
o Felles opplevelser og samlingspunkt – for 

å styrke fellesskapsfølelsen etter 
pandemien 

o Arbeid med Opplæringsloven kapittel 9A – med særlig fokus på krenkelser som går 
på rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet 

o Styrking av teamet rundt elevene, og organisering av tilsyn for å sikre kjente, trygge 
voksne for elevene i friminutt. 

• Elevmedvirkning som en motivasjonsfaktor 
• Videreutvikling av rammeverk og skolens planer 
• Arbeid med arbeidsmiljøet – Mestringstro og relevant kompetanseutvikling 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
• Lesing som grunnleggende ferdighet – viktig utgangspunkt for de øvrige grunnleggende 

ferdighetene 
• Skolemiljø 

o Felles opplevelser og samlingspunkt – for å styrke fellesskapsfølelses etter 
pandemien 

o Arbeid med Opplæringsloven kapittel 9A – med særlig fokus på krenkelser som går 
på rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet 

o Styrking av teamet rundt elevene, og organisering av tilsyn for å sikre kjente, trygge 
voksne for elevene i friminutt 

o Forsvarlig og god saksgang i saker som omfattes av Opplæringsloven §9a-4 
• Videreutvikle rammeverk og skolens planer 
• Vurdering som utgangspunkt for tilpasset og inkluderende opplæring 
• Oppfølging etter pandemien: Nærvær for særskilt sårbare barn 

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,5 4,2 
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 
Vurdering for læring 4,2 3,6 
Læringskultur 4,1 4,0 
Mestring 4,2 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,7 
Mobbing på skolen 7,8% * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Greverud skole har hatt stort fokus på å skape trivsel, mestring og relasjoner i alle ledd de siste 
årene. Vi har også endret måten vi organiserer lærerne våre for å bygge et lag av kjente, trygge 
voksne rundt elevene. Årets resultater på elevundersøkelsen viser en nedgang fra i fjor på områdene 

Greverud skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22

• Bruk av digitale læremidler
• Lesing som grunnleggende ferdighet - viktig

utgangspunkt for de øvrige grunnleggende
ferdighetene

• Skolemiljø
o Felles opplevelser og samlingspunkt - for

å styrke fellesskapsfølelsen etter
pandemien

o Arbeid med Opplæringsloven kapittel 9 A - med særlig fokus på krenkelser som går
på rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet

o Styrking av teamet rundt elevene, og organisering av tilsyn for å sikre kjente, trygge
voksne for elevene i friminutt.

• Elevmedvirkning som en motivasjonsfaktor
• Videreutvikling av rammeverk og skolens planer
• Arbeid med arbeidsmiljøet- Mestringstro og relevant kompetanseutvikling

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
• Lesing som grunnleggende ferdighet - viktig utgangspunkt for de øvrige grunnleggende

ferdighetene
• Skolemiljø

o Felles opplevelser og samlingspunkt - for å styrke fellesskapsfølelses etter
pandemien

o Arbeid med Opplæringsloven kapittel 9 A - med særlig fokus på krenkelser som går
på rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet

o Styrking av teamet rundt elevene, og organisering av tilsyn for å sikre kjente, trygge
voksne for elevene i friminutt

o Forsvarlig og god saksgang i saker som omfattes av Opplæringsloven §9a-4
• Videreutvikle rammeverk og skolens planer
• Vurdering som utgangspunkt for tilpasset og inkluderende opplæring
• Oppfølging etter pandemien: Nærvær for særskilt sårbare barn

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2020-21 2021-22
Trivsel 4,5 4,2
Støtte fra lærerne 4,6 I 4,4
Vurdering for læring 4,2 3,6
Læringskultur 4,1 I 4,0
Mestring 4,2 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 I 3,7
Mobbing på skolen 7,8% *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Greverud skole har hatt stort fokus på å skape trivsel, mestring og relasjoner i alle ledd de siste
årene. Vi har også endret måten vi organiserer lærerne våre for å bygge et lag av kjente, trygge
voksne rundt elevene. Årets resultater på elevundersøkelsen viser en nedgang fra i fjor på områdene
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som omhandler trivsel, støtte fra lærerne, vurdering for læring, mestring og elevdemokrati og 
medvirkning. Vi setter resultatene i sammenheng med at elevene i denne elevgruppa er preget av 
pandemien og alle tiltakene det har medført de siste tre årene av barneskolen.  
 
Årets resultater på elevundersøkelsen viser gode tall på mobbing på skolen. Det er vi svært fornøyde 
med, samtidig som vi vet at dette kun viser et øyeblikksbilde. Vi har lav terskel for å skrive 
aktivitetsplaner for å sikre tett oppfølging av elever som opplever seg krenket. 
 
Krenkelser og mobbing er et område som alltid vil kreve stor oppmerksomhet fra ansatte, foresatte 
og elever. Dette skoleåret har vi vært særlig opptatt av- og jobbet for å stoppe språkbruk og 
krenkelser som går på rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet. Slike krenkelser rammer ikke bare de 
som blir utsatt for krenkelsen direkte, men også elever som blir vitne til krenkelsene.  
 
Minst like viktig er det å ha fokus på det forebyggende arbeidet. Vi tror at det vi fokuserer på, vil vi få 
mer av. Derfor har vi et særskilt fokus på inkludering og fellesskap i det daglige arbeidet med våre 
elever. 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 50 50 53 
Lesing 51 51 52 
Regning 51 49 48 

 
Vi er fornøyde med årets resultater i engelsk og lesing, samtidig som vi bekymrer oss over 
resultatene i regning. Vi ser at vi gjennom årene har hatt varierende resultater på alle de tre 
Nasjonale prøvene, og vurderer at vi må jobbe for en mer felles og lik undervisningspraksis i vårt 
personale.     
 
Personalet har analysert resultatene og jobbet frem tiltak som vi mener vil kunne snu denne trenden. 
Det krever systematisk arbeid over tid. De tre Nasjonale prøvene har til felles at de krever god 
lesekompetanse, derfor valgte skolen i fjor å ha fokus på Lesing som grunnleggende ferdighet som 
satsningsområde. Vi er fortsatt i et prosjekt sammen med Lesesenteret i Stavanger som vil vare ut 
skoleåret 2022-2023. Vi har tro på at satsingen på lesing også vil påvirke resultatene i regning på sikt. 
Vi vil følge tett med på resultatene våre fremover for å sikre at vi også får hevet elevenes ferdigheter 
i regning.  
 
Vi vil gjennom satningsområdene skoleåret 2022-2023 ha fokus på «Vurdering» og 
«Elevmedvirkning» som grunnlag for tilpasset og inkluderende opplæring. Dette vil også kunne få 
positiv effekt på de grunnleggende ferdighetene som måles i Nasjonale prøver.  
  

som omhandler trivsel, støtte fra lærerne, vurdering for læring, mestring og elevdemokrati og
medvirkning. Vi setter resultatene i sammenheng med at elevene i denne elevgruppa er preget av
pandemien og alle tiltakene det har medført de siste t re årene av barneskolen.

Årets resultater på elevundersøkelsen viser gode tall på mobbing på skolen. Det er vi svært fornøyde
med, samtidig som vi vet at dette kun viser et øyeblikksbilde. Vi har lav terskel for å skrive
aktivitetsplaner for å sikre tett oppfølging av elever som opplever seg krenket.

Krenkelser og mobbing er et område som alltid vil kreve stor oppmerksomhet fra ansatte, foresatte
og elever. Dette skoleåret har vi vært særlig opptatt av- og jobbet for å stoppe språkbruk og
krenkelser som går på rasisme, seksualitet og kjønnsidentitet. Slike krenkelser rammer ikke bare de
som blir utsatt for krenkelsen direkte, men også elever som blir vitne ti l krenkelsene.

Minst like viktig er det å ha fokus på det forebyggende arbeidet. Vi tror at det vi fokuserer på, vil vi få
mer av. Derfor har vi et særskilt fokus på inkludering og fellesskap i det daglige arbeidet med våre
elever.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 50 50 53
Lesing I 51 51 I 52
Regning 51 49 48

Vi er fornøyde med årets resultater i engelsk og lesing, samtidig som vi bekymrer oss over
resultatene i regning. Vi ser at vi gjennom årene har hatt varierende resultater på alle de tre
Nasjonale prøvene, og vurderer at vi må jobbe for en mer felles og lik undervisningspraksis i vårt
personale.

Personalet har analysert resultatene og jobbet frem tiltak som vi mener vil kunne snu denne trenden.
Det krever systematisk arbeid over tid. De tre Nasjonale prøvene har ti l felles at de krever god
lesekompetanse, derfor valgte skolen i fjor å ha fokus på Lesing som grunnleggende ferdighet som
satsningsområde. Vi er fortsatt i et prosjekt sammen med Lesesenteret i Stavanger som vil vare ut
skoleåret 2022-2023. Vi har tro på at satsingen på lesing også vil påvirke resultatene i regning på sikt.
Vi vil følge tett med på resultatene våre fremover for å sikre at vi også får hevet elevenes ferdigheter
i regning.

Vi vil gjennom satningsområdene skoleåret 2022-2023 ha fokus på «Vurdering» og
«Elevmedvirkning» som grunnlag for tilpasset og inkluderende opplæring. Dette vil også kunne få
positiv effekt på de grunnleggende ferdighetene som måles i Nasjonale prøver.
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Haugjordet ungdomsskole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Haugjordet ungdomsskole startet skoleåret med lave og 
kontrollerte smittetall. I slutten av november fikk også 
vi merke en sterk bølge og smittesituasjonen gjennom 
vinteren har vært krevende for både elever og ansatte. 
Fraværet har vært stort og det har tidvis vært svært 
krevende å opprettholde stabilitet i organiseringen med 
daglig 20-30 % fravær. Til tross for dette er vi stolte av at vi klarte å opprettholde en 
undervisningssituasjon uten for store endringer for elevene. Denne våren ser vi konturene av en 
elevgruppe der flere er urolige, usikre og slitne. Det vil i årene fremover være behov for å sette enda 
sterkere fokus på relasjoner, tilhørighet, trygt og godt læringsmiljø og livsmestring. Dette må gjøres i 
en god balanse med faglig fokus.  
 
Dette skoleåret har vurderingspraksis, digitale læremidler, undervisningsopplegget Robust ungdom 
og tverrfaglighet vært satsningsområdene. Mye av dette utviklingsarbeidet fortsetter inn i det neste 
skoleåret. 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
I skolens videre utviklingsarbeid vil fokuset være på å sikre en vurderingspraksis som fremmer 
lærelyst og motivasjon, som involverer eleven i sterkere grad og som er helhetlig digitalt. I tillegg 
jobber vi det kommende skoleåret med tverrfaglighet og de tverrfaglige temaene i felles faglig 
planlegging. Robust ungdom skal implementeres på ytterligere et trinn og vil gjennomføres på 8.- og 
9.trinn neste skoleår. 

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,1 4,0 4,0 
Støtte fra lærerne 3,9 3,9 3,7 
Vurdering for læring 3,0 3,3 3,0 
Læringskultur 3,7 3,9 3,6 
Mestring 4,0 4,0 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 3,0 3,0 3,0 
Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,7 3,6 
Mobbing på skolen 6,3 % 5,1 % 7,6 % 

 
Dette skoleåret hadde Haugjordet altfor lav svarprosent på elevundersøkelsen. Den ble gjennomført i 
en periode der vi hadde svært høye smittetall i både elev- og ansattgruppa på 10.trinn. Vi kan ikke si 
at dette har en klar sammenheng med resultatene, men det kan være relevant å opplyse om at 
elevene disse ukene opplevde stor grad av ustabilitet rundt seg i skolehverdagen. 
 
Resultatene er tatt opp i elevråd, foreldreutvalg og i personalet. Vi har valg å følge opp resultatene 
mer i detalj på basenivå, da det er forskjeller på hvordan resultatene slår ut. Det vi allikevel ser 
samlet sett er at mobbetallene er for høye. Den ikke-anonyme skolemiljøundersøkelsen ble derfor 
brukt for å prøve og identifisere de som ikke opplever å ha det greit på skolen. Disse fikk oppfølging i 
etterkant. Elevene opplever elevmedvirkning og vurdering for læring som områder der vi har stort 
forbedringspotensiale. Personalet ønsker å ha et sterkere fokus på dette det kommende skoleåret. 
Det er et mål for skolen at elevene skal oppleve seg lyttet til og involvert. De skal oppleve at 

Haugjordet ungdomsskole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Haugjordet ungdomsskole startet skoleåret med lave og
kontrollerte smittetall. I slutten av november fikk også
vi merke en sterk bølge og smittesituasjonen gjennom
vinteren har vært krevende for både elever og ansatte.
Fraværet har vært stort og det har tidvis vært svært
krevende å opprettholde stabilitet i organiseringen med
daglig 20-30 % fravær. Til tross for dette er vi stolte av at vi klarte å opprettholde en
undervisningssituasjon uten for store endringer for elevene. Denne våren ser vi konturene av en
elevgruppe der flere er urolige, usikre og slitne. Det vil i årene fremover være behov for å sette enda
sterkere fokus på relasjoner, tilhørighet, trygt og godt læringsmiljø og livsmestring. Dette må gjøres i
en god balanse med faglig fokus.

Dette skoleåret har vurderingspraksis, digitale læremidler, undervisningsopplegget Robust ungdom
og tverrfaglighet vært satsningsområdene. Mye av dette utviklingsarbeidet fortsetter inn i det neste
skoleåret.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
I skolens videre utviklingsarbeid vil fokuset være på å sikre en vurderingspraksis som fremmer
lærelyst og motivasjon, som involverer eleven i sterkere grad og som er helhetlig digitalt. I tillegg
jobber vi det kommende skoleåret med tverrfaglighet og de tverrfaglige temaene i felles faglig
planlegging. Robust ungdom skal implementeres på ytterligere et trinn og vil gjennomføres på 8.- og
9.trinn neste skoleår.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel I 4,1 4,0 I 4,0
Støtte fra lærerne 3,9 I 3,9 3,7
Vurdering for læring 3,0 3,3 3,0
Læringskultur 3,7 I 3,9 3,6
Mestring 4,0 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,0 I 3,0 3,0
Utdanning og yrkesveiledning 3,7 3,7 3,6
Mobbing på skolen 6,3% I 5,1 % 7,6%

Dette skoleåret hadde Haugjordet altfor lav svarprosent på elevundersøkelsen. Den ble gjennomført i
en periode der vi hadde svært høye smittetall i både elev- og ansattgruppa på 10.trinn. Vi kan ikke si
at dette har en klar sammenheng med resultatene, men det kan være relevant å opplyse om at
elevene disse ukene opplevde stor grad av ustabilitet rundt seg i skolehverdagen.

Resultatene er tatt opp i elevråd, foreldreutvalg og i personalet. Vi har valg å følge opp resultatene
mer i detalj på basenivå, da det er forskjeller på hvordan resultatene slår ut. Det vi allikevel ser
samlet sett er at mobbetallene er for høye. Den ikke-anonyme skolemiljøundersøkelsen ble derfor
brukt for å prøve og identifisere de som ikke opplever å ha det greit på skolen. Disse fikk oppfølging i
etterkant. Elevene opplever elevmedvirkning og vurdering for læring som områder der vi har stort
forbedringspotensiale. Personalet ønsker å ha et sterkere fokus på dette det kommende skoleåret.
Det er et mål for skolen at elevene skal oppleve seg lyttet t i l og involvert. De skal oppleve at
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vurderingspraksisen fremmer læring og motivasjon. Dette håper vi at kan endre seg i positiv retning 
for elevene det kommende skoleåret. 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 8. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 51 50 52 
Lesing 51 50 52 
Regning 51 51 52 

 
 

Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Lesing 55 56 55 
Regning 55 56 53 

 
Resultatene fra Nasjonale prøver på 8.trinn viser gode resultater. Dette er svært gledelig for dette 
kullet og det er et godt utgangspunkt for videre læring. Fritaksprosenten er i tillegg lav, så dette er 
representativt for elevkullet. På 9.trinn er det litt nedgang i regning, men samtidig er resultatene 
akseptable. Resultatene har i etterkant vært utgangspunkt for oppfølging av elever på individnivå og 
som et grunnlag for planlegging av den videre undervisningen. 

GRUNNSKOLEPOENG 
Grunnskolepoeng 2019-20 2020-21 2021-22 

Gjennomsnitt 44,6 43,0 44,2 
 

 
 
  

vurderingspraksisen fremmer læring og motivasjon. Dette håper vi at kan endre seg i positiv retning
for elevene det kommende skoleåret.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 51 50 52
Lesing I 51 50 I 52
Regning 51 51 52

Resultatene fra Nasjonale prøver på 8.trinn viser gode resultater. Dette er svært gledelig for dette
kullet og det er et godt utgangspunkt for videre læring. Fritaksprosenten er i tillegg lav, så dette er
representativt for elevkullet. På 9.trinn er det litt nedgang i regning, men samtidig er resultatene
akseptable. Resultatene har i etterkant vært utgangspunkt for oppfølging av elever på individnivå og
som et grunnlag for planlegging av den videre undervisningen.

GRUNNSKOLEPOENG
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Hebekk skole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Våre satsingsområder for skoleåret 2021-2022 har vært videre 
implementering av Fagfornyelsen; vurdering og 
elevmedvirkning og den aktive og undersøkende elev, 
implementering av ny leseplan, digital 
undervisning/programmering og arbeid for et inkluderende skolemiljø. 

I dette skoleåret har pandemiens begrensninger gjort det svært krevende å følge  planen for 
utviklingsarbeid. Noen økter har fungert bra på Teams, men en del av utviklingsarbeidet krever fysisk 
tilstedeværelse. Vi har jobbet en del med ny leseplan og Fagfornyelsen.  Vi ser at det er behov for å 
fortsette med de samme utviklingsområdene neste skoleår. Mye av arbeidet har blitt amputert 
grunnet stadig endring av planer.  

Grunnet pandemien har arbeidet med et inkluderende skolemiljø ikke vært mulig å gjennomføre i 
store deler av skoleåret. Elevene har måttet forholde seg til små og faste kohorter både på skolen og 
i fritiden. Dette har ført til utfordringer for det psykososiale miljøet på skolen og spesielt for de mest 
sårbare elevene våre. Alle typer fellessamlinger som er byggende for et inkluderende skolemiljø har 
vi ikke kunnet gjennomføre under pandemien. Det har også vært krevende å jobbe med både PALS 
og Mitt valg etc.  

Vi har hatt et velfungerende ressursteam som har jobbet hardt for «å ramme inn» våre mest sårbare 
elever. Denne gruppa elever strever spesielt med friminutt, så vi har satt i gang en del friminutts-
aktiviteter. I skoleåret 2021-2022 har mange elever hatt aktivitetsplaner i henhold til Oppll. kap. 9A. 
Vi har hatt en økning av henvendelser hos skolehelsetjenesten, og vi har hatt tyngre skolevegrings-
saker enn noen gang tidligere. 

Våren 2022 har vi igjen kunnet gjennomføre fellessamlinger, skolens time, forstilling, felles 
aktivitetsdager, karneval og arrangementer som er byggende. Vi har igjen kunne arbeide felles for VI-
skolen, og det har vært utrolig befriende for både små og store. 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
• Etter nesten to år med pandemi har vi en stor jobb å gjøre mtp inkluderende læringsmiljø 

samt ta opp igjen arbeidet med PALS og “Den gode timen”, Mitt valg og 
fellesskapsopplevelser. Aktiv læring og «Den aktive og utforskende elev». 

• Vi vil jobbe videre med Fagfornyelsen og bli enda bedre kjent med fagplanene. 
• Vi vil jobbe mot aktive og undersøkende elever på alle trinn og i alle fag. Vi vil også jobbe for 

variert bruk av ulike læringsarenaer. 
• Vi må jobbe med god vurderingspraksis og elevmedvirkning.  
• Vi vil integrere arbeidet med iPad/teknologi i arbeid med fagfornyelsen, og vi vil ha økt fokus 

på digital dømmekraft og programmering. 
• Vi vil jobbe for økt tilpasset opplæring for elevene våre. 
• Vi vil jobbe videre med implementering av lese- og skriveplanen. 
• Vi vil få til en enda bedre sammenheng mellom skole og SFO, implementering av ny 

rammeplan i SFO. 
• Vi vil videreutvikle vårt profesjonsfellesskap på skole og SFO. 

 
 

Hebekk skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Våre satsingsområder for skoleåret 2021-2022 har vært videre
implementering av Fagfornyelsen; vurdering og
elevmedvirkning og den aktive og undersøkende elev,
implementering av ny leseplan, digital
undervisning/programmering og arbeid for et inkluderende skolemiljø.

I dette skoleåret har pandemiens begrensninger gjort det svært krevende å følge planen for
utviklingsarbeid. Noen økter har fungert bra på Teams, men en del av utviklingsarbeidet krever fysisk
tilstedeværelse. Vi har jobbet en del med ny leseplan og Fagfornyelsen. Vi ser at det er behov for å
fortsette med de samme utviklingsområdene neste skoleår. Mye av arbeidet har blitt amputert
grunnet stadig endring av planer.

Grunnet pandemien har arbeidet med et inkluderende skolemiljø ikke vært mulig å gjennomføre i
store deler av skoleåret. Elevene har måttet forholde seg ti l små og faste kohorter både på skolen og
i fritiden. Dette har ført t i l utfordringer for det psykososiale miljøet på skolen og spesielt for de mest
sårbare elevene våre. AIie typer fellessamlinger som er byggende for et inkluderende skolemiljø har
vi ikke kunnet gjennomføre under pandemien. Det har også vært krevende å jobbe med både PALS
og Mitt valg etc.

Vi har hatt et velfungerende ressursteam som har jobbet hardt for «å ramme inn» våre mest sårbare
elever. Denne gruppa elever strever spesielt med friminutt, så vi har satt i gang en del friminutts-
aktiviteter. I skoleåret 2021-2022 har mange elever hatt aktivitetsplaner i henhold ti l Oppii. kap. 9A.
Vi har hatt en økning av henvendelser hos skolehelsetjenesten, og vi har hatt tyngre skolevegrings-
saker enn noen gang tidligere.

Våren 2022 har vi igjen kunnet gjennomføre fellessamlinger, skolens time, forstilling, felles
aktivitetsdager, karneval og arrangementer som er byggende. Vi har igjen kunne arbeide felles for Vi-
skoien, og det har vært utrolig befriende for både små og store.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
• Etter nesten to år med pandemi har vi en stor jobb å gjøre mtp inkluderende læringsmiljø

samt ta opp igjen arbeidet med PALS og "Den gode timen", Mi t t valg og
fellesskapsopplevelser. Aktiv læring og «Den aktive og utforskende elev».

• Vi vil jobbe videre med Fagfornyelsen og bli enda bedre kjent med fagplanene.
• Vi vil jobbe mot aktive og undersøkende elever på alle trinn og i alle fag. Vi vil også jobbe for

variert bruk av ulike læringsarenaer.
• Vi må jobbe med god vurderingspraksis og elevmedvirkning.
• Vi vil integrere arbeidet med iPad/teknologi i arbeid med fagfornyelsen, og vi vil ha økt fokus

på digital dømmekraft og programmering.
• Vi vil jobbe for økt tilpasset opplæring for elevene våre.
• Vi vil jobbe videre med implementering av Iese- og skriveplanen.
• Vi vil få ti l en enda bedre sammenheng mellom skole og SFO, implementering av ny

rammeplan i SFO.
• Vi vil videreutvikle vårt profesjonsfellesskap på skole og SFO.
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LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 

Trivsel 4,5 4,4 4,4 
Støtte fra lærerne 4,4 4,6 4,4 
Vurdering for læring 3,8 4,1 4,0 
Læringskultur 4,3 4,1 4,0 
Mestring 4,2 4,3 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 4,2 
Mobbing på skolen * * * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Vi har generelt gode resultater på Elevundersøkelsen dette skoleåret. Sammenliknet med landet, 
fylket og NF, scorer vi spesielt godt på elevdemokrati, vurdering for læring, støtte fra både lærere og 
hjemmefra. Vi må jobbe generelt mer med motivasjon blant elevene. Neste skoleår vil vi fokusere 
enda mer på den aktive og uforskende elev og variert bruk av læringsarenaer. Vi har fått på plass en 
innbydende skolehage og grillhytte. Vi har en flott skole og skolegård som innbyr til stor grad av 
variasjon i opplæringen. 
 
Sammenliknet med fjoråret er vi fornøyde med tallene for mobbing. Det er enkelte elever som har 
svart at de blir mobbet en sjelden gang, eller 2-3 ganger i måneden. Vi må derfor ha et kontinuerlig 
fokus på et inkluderende og mobbefritt skolemiljø.  
 
Vi vil også starte skoleåret med vennskapsuker, der inkludering og hverdagsrasisme settes på 
timeplanen. Hele personalet vil delta på en planleggingsdag på Holocaustsenteret før skolestart. Her 
har de også en utstilling som handler om rasisme i hverdagen og krenkelser(Dembra). Det vil gi oss 
inspirasjon og kunnskap til å jobbe videre med dette viktige holdsningsskapende arbeidet.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 48 50 52 
Lesing 51 52 53 
Regning 52 53 49 

 

 
Vi er fornøyde med resultatene i både lesing og engelsk og spesielt i lesing. Her har vi få elever på 
nivå 1 og relativt mange på nivå 3. Vi har jobbet systematisk over tid med lesing, og lesing har vært 
enkelt å følge opp også med hjemmeskole under pandemien. Vi er også fornøyde med resultatene i 
engelsk sammenliknet med de to foregående år. Vi har en hypotese om at mange elever har hatt mer 
skjermtid under pandemien, og mange spill foregår på engelsk.   
 
Skolen er ikke fornøyd med resultatet i regning. Vi ligger for første gang under landssnittet. Under 
gjennomføringen av prøvene så vi at svært få elever brukte blyant og kladdeark. Dette er helt 
nødvendig for at elevene skal kunne klare oppgavene, som i stor grad er tekstbaserte. Pandemien har 
dessverre medført et lavere læringstrykk på enkelte områder som i regning og i faget matematikk. 
Når det gjelder resultater og kjønn, ser vi at guttene scorer noe bedre på alle prøvene og spesielt i 
regning. Denne erfaringen må vi ta med oss videre og se hvordan vi kan løfte både jenter og gutter. 
 
For neste skoleår tenker vi at skolens ressursteam må ha et enda bedre system for å holde oversikt 
over elever som trenger innsats ift. grunnleggende ferdigheter. Vi må organisere våre ressurser slik at 
de kommer den riktige elevgruppa til gode. Knappe ressurser gjør at vi må gjøre harde prioriteringer, 
og at vi må bruke ressursene våre på en god måte.  

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22

Trivsel 4,5 4,4 4,4
Støtte fra lærerne 4,4 4,6 4,4
Vurdering for læring 3,8 4,1 4,0
Læringskultur 4,3 4,1 4,0
Mestring 4,2 4,3 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8 4,2
Mobbing på skolen * * *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Vi har generelt gode resultater på Elevundersøkelsen dette skoleåret. Sammenliknet med landet,
fylket og NF, scorer vi spesielt godt på elevdemokrati, vurdering for læring, støtte fra både lærere og
hjemmefra. Vi må jobbe generelt mer med motivasjon blant elevene. Neste skoleår vil vi fokusere
enda mer på den aktive og uforskende elev og variert bruk av læringsarenaer. Vi har fått på plass en
innbydende skolehage og grillhytte. Vi har en flott skole og skolegård som innbyr ti l stor grad av
variasjon i opplæringen.

Sammenliknet med fjoråret er vi fornøyde med tallene for mobbing. Det er enkelte elever som har
svart at de blir mobbet en sjelden gang, eller 2-3 ganger i måneden. Vi må derfor ha et kontinuerlig
fokus på et inkluderende og mobbefritt skolemiljø.

Vi vil også starte skoleåret med vennskapsuker, der inkludering og hverdagsrasisme settes på
timeplanen. Hele personalet vil delta på en planleggingsdag på Holocaustsenteret før skolestart. Her
har de også en utstilling som handler om rasisme i hverdagen og krenkelser(Dembra). Det vil gi oss
inspirasjon og kunnskap ti l å jobbe videre med dette viktige holdsningsskapende arbeidet.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 48 50 52
Lesing

I
51 52

I
53

Regning 52 53 49

Vi er fornøyde med resultatene i både lesing og engelsk og spesielt i lesing. Her har vi få elever på
nivå l og relativt mange på nivå 3. Vi har jobbet systematisk over t id med lesing, og lesing har vært
enkelt å følge opp også med hjemmeskole under pandemien. Vi er også fornøyde med resultatene i
engelsk sammenliknet med de to foregående år. Vi har en hypotese om at mange elever har hatt mer
skjermtid under pandemien, og mange spill foregår på engelsk.

Skolen er ikke fornøyd med resultatet i regning. Vi ligger for første gang under landssnittet. Under
gjennomføringen av prøvene så vi at svært få elever brukte blyant og kladdeark. Dette er helt
nødvendig for at elevene skal kunne klare oppgavene, som i stor grad er tekstbaserte. Pandemien har
dessverre medført et lavere læringstrykk på enkelte områder som i regning og i faget matematikk.
Når det gjelder resultater og kjønn, ser vi at guttene scorer noe bedre på alle prøvene og spesielt i
regning. Denne erfaringen må vi ta med oss videre og se hvordan vi kan løfte både jenter og gutter.

For neste skoleår tenker vi at skolens ressursteam må ha et enda bedre system for å holde oversikt
over elever som trenger innsats ift. grunnleggende ferdigheter. Vi må organisere våre ressurser slik at
de kommer den riktige elevgruppa ti l gode. Knappe ressurser gjør at vi må gjøre harde prioriteringer,
og at vi må bruke ressursene våre på en god måte.
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Hellerasten ungdomsskole 

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Psykososialt miljø har vært høyt prioritert sammen 
med skolemiljøet generelt. Håndtering av sårbare 
elever i pandemiperioden i nært samarbeid med 
helsesykepleier. Fra å ha svært lavt smittetrykk hos oss, 
økte det betraktelig med omikron. Mange varianter av 
tilpasninger for elever som trengte ekstra oppfølging. 
Skolen er opptatt av å raskt definere skolemiljøsaker 
og sette inn tiltak med aktivitetsplan for utsatt elev. Dette skoleåret har skolen arbeidet med å 
utvikle underveisvurderingen etter ny forskrift med elevmedvirkning og integrert underveisvurdering 
i undervisningen, et omfattende utviklingsarbeid vi skal fortsette med. Et aktivt elevmiljø for 
medbestemmelse i skolen og arbeid med Demokratiplanen.  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
• Kontinuerlig arbeid for godt skolemiljø, både forebyggende og ved å ta raskt tak i enkeltsaker om 

trygt og godt skolemiljø  
• Underveisvurdering integrert i undervisningen  
• Utviklingsarbeid for inkluderende undervisning i klasserommet, for de med språklige og faglige 

utfordringer 
• Ivareta nyankomne elever på en god måte, sosialt og for mestringsfølelse 
• Tiltak for lærelyst 

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 10. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,4 4,1 4,2 
Støtte fra lærerne 4,3 4,3 3,9 
Vurdering for læring 3,4 3,5 3,3 
Læringskultur 4,0 4,2 3,6 
Mestring 4,1 4,0 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,6 3,6 
Utdanning og yrkesveiledning 4,0 3,8 3,8 
Mobbing på skolen * * 0 % 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Svakt resultat på læringskultur for dette årets 10. trinn, men svært godt resultat på mobbing, noe 
som var viktig å jobbe systematisk med.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 8. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 51 53 53 
Lesing 51 52 54 
Regning 50 53 52 

 
 

Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Lesing 58 54 57 
Regning 58 54 55 

 

Hellerasten ungdomsskole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Psykososialt miljø har vært høyt prioritert sammen
med skolemiljøet generelt. Håndtering av sårbare
elever i pandemiperioden i nært samarbeid med
helsesykepleier. Fra å ha svært lavt smittetrykk hos oss,
økte det betraktelig med omikron. Mange varianter av
tilpasninger for elever som trengte ekstra oppfølging.
Skolen er opptatt av å raskt definere skolemiljøsaker
og sette inn tiltak med aktivitetsplan for utsatt elev. Dette skoleåret har skolen arbeidet med å
utvikle underveisvurderingen etter ny forskrift med elevmedvirkning og integrert underveisvurdering
i undervisningen, et omfattende utviklingsarbeid vi skal fortsette med. Et aktivt elevmiljø for
medbestemmelse i skolen og arbeid med Demokratiplanen.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
• Kontinuerlig arbeid for godt skolemiljø, både forebyggende og ved å ta raskt tak i enkeltsaker om

trygt og godt skolemiljø
• Underveisvurdering integrert i undervisningen
• Utviklingsarbeid for inkluderende undervisning i klasserommet, for de med språklige og faglige

utfordringer
• Ivareta nyankomne elever på en god måte, sosialt og for mestringsfølelse
• Tiltak for lærelyst

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,4 4,1 4,2
Støtte fra lærerne 4,3 I 4,3 3,9
Vurdering for læring 3,4 3,5 3,3
Læringskultur 4,0 I 4,2 3,6
Mestring 4,1 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 I 3,6 3,6
Utdanning og yrkesveiledning 4,0 3,8 3,8
Mobbing på skolen * I * 0%

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Svakt resultat på læringskultur for dette årets 10. trinn, men svært godt resultat på mobbing, noe
som var viktig å jobbe systematisk med.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 51 53 53
Lesing I 51 52 I 54
Regning 50 53 52

Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Lesing 58 I 54 57

Regning I 58 I 54 I 55
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Resultatene viser at skolen har løftet elevens grunnleggende ferdigheter i lesing fra 8. til 9.trinn. 
Regning utvikles videre for begge trinn. 

GRUNNSKOLEPOENG 
Grunnskolepoeng 2019-20 2020-21 2021-22 
Gjennomsnitt 45,9 45,5 44,4 

 
 
  

Resultatene viser at skolen har løftet elevens grunnleggende ferdigheter i lesing fra 8. t i l 9.trinn.
Regning utvikles videre for begge trinn.

GRUNNSKOLEPOENG
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Ingieråsen ungdomsskole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG SØKELYS 
PÅ SKOLEÅRET 2021-22 

• tilpasset opplæring, inkl. styrking av 
tilrettelegging for dysleksielever 

• vurderingsarbeid i lys av ny 
vurderingsforskrift 

• videre arbeid med nye læreplaner, inkl. 
forsterket tverrfaglig arbeid 

• internasjonalt samarbeid 
• videre forbedring av elevenes skolemiljø 

 
Koronapandemien forringet dessverre mulighetene for og kvaliteten på flere sosialpedagogiske 
aktiviteter gjennom skoleåret, men vi prøvde etter beste evne å kompensere for dette så snart 
koronarestriksjonene ble avviklet.  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Neste skoleår vil vi fortsette arbeidet med tilpasset opplæring, og i enda større grad knytte dette opp 
mot aktuell forskning og elevdata, bl.a. fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Videre vil vi 
revitalisere eget arbeid med nye læreplaner etter to skoleår preget av koronapandemien med 
begrensede muligheter for godt utviklingsarbeid og vesentlige endringer i en vedvarende utsatt, 
vanskelig og omskiftelig skolehverdag. Neste år vil vi også oppleve en spennende videreutvikling av 
oss som Erasmus+ skole. Ingieråsen som nylig akkreditert Erasmus+ skole går over fra mer ad hoc 
eksterne prosjekter til mer løpende og egendefinerte samarbeid med skoler og land vi selv velger ut.  

Neste skoleår vil også inneholde evaluering og mulig revurdering av egen lekse- og vurderingspraksis, 
samt ytterligere standardisering av arbeidet med læringsdialoger, elev- og utviklingssamtaler. I vårt 
vedvarende arbeid med å skape et best mulig skolemiljø, vil vi også videreutvikle egen praksis med 
fast månedlig klassens time for elevene med henblikk på en mer tematisk struktur, forsterket 
elevdemokrati og inkludering av trivselselever.           

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,0 4,2 4,3 
Støtte fra lærerne 4,1 4,1 4,4 
Vurdering for læring 3,3 3,4 3,5 
Læringskultur 3,6 3,9 4,0 
Mestring 4,0 3,9 4,0 
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,3 3,8 
Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,7 4,1 
Mobbing på skolen 7,3% * * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Stabilt og godt læringsmiljø med små, om enn positive endringer på alle indekser. Relativ høy grad av 
trivsel og opplevd støtte fra lærerne hos elevene. Fortsatt liten positiv tendens i arbeidet med VFL, 
og vesentlig positiv utvikling i arbeidet med utdanning og yrkesveiledning etter marginal nedgang i 
fjor. Vi ser også at skolens elevdemokrati og medvirkning har styrket seg vesentlig det siste skoleåret 
og at læringskultur holder seg stabil – også gjennom siste året med koronapandemi. Andelen som 

lngieråsen ungdomsskole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG SØKELVS
PÅ SKOLEÅRET 2021-22

• tilpasset opplæring, inkl. styrking av
tilrettelegging for dysleksielever

• vurderingsarbeid i lys av ny
vurderingsforskrift

• videre arbeid med nye læreplaner, inkl.
forsterket tverrfaglig arbeid

• internasjonalt samarbeid
• videre forbedring av elevenes skolemiljø

Koronapandemien forringet dessverre mulighetene for og kvaliteten på flere sosialpedagogiske
aktiviteter gjennom skoleåret, men vi prøvde etter beste evne å kompensere for dette så snart
koronarestriksjonene ble avviklet.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Neste skoleår vil vi fortsette arbeidet med tilpasset opplæring, og i enda større grad knytte dette opp
mot aktuell forskning og elevdata, bl.a. fra Elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Videre vil vi
revitalisere eget arbeid med nye læreplaner etter to skoleår preget av koronapandemien med
begrensede muligheter for godt utviklingsarbeid og vesentlige endringer i en vedvarende utsatt,
vanskelig og omskiftelig skolehverdag. Neste år vil vi også oppleve en spennende videreutvikling av
oss som Erasmus+ skole. lngieråsen som nylig akkreditert Erasmus+ skole går over fra mer ad hoc
eksterne prosjekter til mer løpende og egendefinerte samarbeid med skoler og land vi selv velger ut.

Neste skoleår vil også inneholde evaluering og mulig revurdering av egen lekse- og vurderingspraksis,
samt ytterligere standardisering av arbeidet med læringsdialoger, elev- og utviklingssamtaler. I vårt
vedvarende arbeid med å skape et best mulig skolemiljø, vil vi også videreutvikle egen praksis med
fast månedlig klassens time for elevene med henblikk på en mer tematisk struktur, forsterket
elevdemokrati og inkludering av trivselselever.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,0 4,2 4,3
Støtte fra lærerne 4,1 I 4,1 4,4
Vurdering for læring 3,3 3,4 3,5
Læringskultur 3,6 I 3,9 4,0
Mestring 4,0 3,9 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 I 3,3 3,8
Utdanning og yrkesveiledning 3,8 3,7 4,1
Mobbing på skolen 7,3% I * *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Stabilt og godt læringsmiljø med små, om enn positive endringer på alle indekser. Relativ høy grad av
trivsel og opplevd støtte fra lærerne hos elevene. Fortsatt liten positiv tendens i arbeidet med VFL,
og vesentlig positiv utvikling i arbeidet med utdanning og yrkesveiledning etter marginal nedgang i
fjor. Vi ser også at skolens elevdemokrati og medvirkning har styrket seg vesentlig det siste skoleåret
og at læringskultur holder seg stabil - også gjennom siste året med koronapandemi. Andelen som
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opplever å bli mobbet på skolen holder seg også lav, men fortsatt noen få som opplever dette og 
behov for videre arbeid mht. vår praksis om nulltoleranse.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 8. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 53 53 54 
Lesing 53 53 54 
Regning 52 52 54 

 
 

Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Lesing 57 60 57 
Regning 56 58 56 

 
Kartleggingen av de grunnleggene ferdighetene til elevene på Ingieråsen skole viser at de jevnt over 
ligger tydelig over landsgjennomsnittet (4 skalapoeng) og noe over gjenomsnittet for 
ungdomsskolene i Nordre Follo kommune (2 skalapoeng) i hhv. lesing, regning og engelsk på 8. trinn.  
 
Nivåmessig registrerer vi også at 9. trinn ligger 4 skalapoeng over landsgjennomsnittet i lesing og 3 
skalapoeng over i regning, samt 1 skalapoeng over gjenomsnittet for ungdomsskolene i Nordre Follo 
kommune. Vi noterer oss også at utviklingen fra fjorårets 8. til årets 9. trinn har en økning på 4 
skalapoeng i hhv. både lesing og regning, noe som tilsvarer normal og forventet læringsprogresjon i 
et normalår. I et skoleår preget av Koronapandemi og de utfordringer dette skapte for elevenes 
læring og oss som skole, må resultatet kunne sies å være bra.  

GRUNNSKOLEPOENG 
Grunnskolepoeng 2019-20 2020-21 2021-22 

Gjennomsnitt 44,4 46,0 45,7 
 

 
 
 
  

opplever å bli mobbet på skolen holder seg også lav, men fortsatt noen få som opplever dette og
behov for videre arbeid mht. vår praksis om nulltoleranse.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 53 53 54
Lesing I 53 53 I 54
Regning 52 52 54

Kartleggingen av de grunnleggene ferdighetene ti l elevene på lngieråsen skole viser at de jevnt over
ligger tydelig over landsgjennomsnittet (4 skalapoeng) og noe over gjenomsnittet for
ungdomsskolene i Nordre Follo kommune (2 skalapoeng) i hhv. lesing, regning og engelsk på 8. trinn.

Nivåmessig registrerer vi også at 9. trinn ligger 4 skalapoeng over landsgjennomsnittet i lesing og 3
skalapoeng over i regning, samt l skalapoeng over gjenomsnittet for ungdomsskolene i Nordre Follo
kommune. Vi noterer oss også at utviklingen fra fjorårets 8. t i l årets 9. trinn har en økning på 4
skalapoeng i hhv. både lesing og regning, noe som tilsvarer normal og forventet læringsprogresjon i
et normalår. I et skoleår preget av Koronapandemi og de utfordringer dette skapte for elevenes
læring og oss som skole, må resultatet kunne sies å være bra.

GRUNNSKOLEPOENG
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Kolbotn skole 

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Dette skoleåret har vært preget av pandemi, flytting til 
ny skole og 100 års-jubileum. Vi har hatt fokus på å 
etablere gode rutiner for elever og ansatte og 
materialisere vår pedagogiske plattform og visjon i den 
nye skolen. Skolen er bygget og innredet med en 
hjemmearena for hvert trinn. Målet er at alle elever skal 
få sin opplæring på trinnets hjemmearena og dermed 
være inkludert i fellesskapet gjennom hele 
opplæringsløpet.  

Pandemien har gjennom dette skoleåret ført til svært høyt fravær blant de ansatte, både i skole og 
SFO. Dette har skapt stor slitasje og arbeidspress på staben. Det har vært jobbet mye med å holde 
motivasjonen oppe gjennom ulike trivselstiltak og å skjerme de ansatte fra krav og press utenfra. 
Skolen har imidlertid vært heldig å få tak i noen veldig gode, unge vikarer som har blitt en inkludert 
del av personalet. Flere av dem har valgt å starte på lærerutdanning til høsten. 

Det har vært en stor opptur å feire 100 års-jubileum i ny skole. Vi hadde jubileumsforestilling med 
fullsatt aula i fire runder, utstilling i flerbrukshallen, en skoledag for 100 år siden med utkledning og 
gammeldagse leker og aktiviteter og stor bursdagsfeiring. Skolen og barnehagene i vårt distrikt har et 
tett samarbeid om overgangen fra barnehage til SFO og skole. På våren inviterer skolen til faddertreff 
og én skogdag med SFO. I april er det lesetreff der fadderne leser for fadderbarna, i mai skogdag med 
SFO og i juni skolegårdsleker der fadderne og fadderbarna leker sammen. Vi har også en besøks-
ettermiddag der barna får hilse på lærerne sine og besøke klasserommet. I sommerferien får alle 
førsteklassingene et hyggelig håndskrevet brev med bilde av sin faddergruppe. Alt dette bidrar til 
trygghet og forutsigbarhet for elevene som skal starte i 1. klasse til høsten. Dette er vi stolte av og en 
tradisjon vi ønsker å videreføre.  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Kolbotn skole og SFO har nå etablert en skolehage på vårt uteområde. Vi har 14 kasser der vi denne 
våren har dyrket ulike sorter grønnsaker og urter. Det er SFO som nå i startfasen har gjort dette 
arbeidet og som følger opp med stell og vanning. Vi er helt i startgropen på dette skolehage-
prosjektet og vil til høsten forsøke å få til et besøk på andre skoler som har drevet skolehage lenger 
enn oss. Vi ser at skolehage kan bli verdifullt og spennende for både elever og ansatte på skolen og 
på SFO. 

For neste skoleår er vi opptatt av å fortsette etablere rutiner og bygge noe som skal vare. Vi skal ha 
fokus på inkluderende opplæring og robuste team som lærer sammen, både på elevnivå og 
ansattnivå. Vi skal jobbe med å skape gode rutiner for trinnmøter for å lette samarbeid og oppnå mål 
om rolleklarhet og relevant kompetanseutvikling. Vi skal jobbe med å dele erfaringer, støtte og lene 
oss på hverandre og mestre utfordringene i fellesskap. Da tåler vi mer, utvikler oss og får mer av den 
kulturen vi ønsker oss. Vi skal jobbe med årsplaner, temaplaner og vurdering samt finne tilbake til 
roen og til de gode tradisjonene med høstutstilling og festspill – alt det som gjør Kolbotn skole til 
Kolbotn skole.  
 
 
 
 

Kolbotn skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Dette skoleåret har vært preget av pandemi, flytting til
ny skole og 100 års-jubileum. Vi har hatt fokus på å
etablere gode rutiner for elever og ansatte og
materialisere vår pedagogiske plattform og visjon i den
nye skolen. Skolen er bygget og innredet med en
hjemmearena for hvert trinn. Målet er at alle elever skal
få sin opplæring på trinnets hjemmearena og dermed
være inkludert i fellesskapet gjennom hele
opplæringsløpet.

Pandemien har gjennom dette skoleåret ført t i l svært høyt fravær blant de ansatte, både i skole og
SFO. Dette har skapt stor slitasje og arbeidspress på staben. Det har vært jobbet mye med å holde
motivasjonen oppe gjennom ulike trivselstiltak og å skjerme de ansatte fra krav og press utenfra.
Skolen har imidlertid vært heldig å få tak i noen veldig gode, unge vikarer som har blitt en inkludert
del av personalet. Flere av dem har valgt å starte på lærerutdanning ti l høsten.

Det har vært en stor opptur å feire 100 års-jubileum i ny skole. Vi hadde jubileumsforestilling med
fullsatt aula i fire runder, utstilling i flerbrukshallen, en skoledag for 100 år siden med utkledning og
gammeldagse leker og aktiviteter og stor bursdagsfeiring. Skolen og barnehagene i vårt distrikt har et
tett samarbeid om overgangen fra barnehage ti l SFO og skole. På våren inviterer skolen ti l faddertreff
og en skogdag med SFO. I april er det lesetreff der fadderne leser for fadderbarna, i mai skogdag med
SFO og i juni skolegårdsleker der fadderne og fadderbarna leker sammen. Vi har også en besøks-
ettermiddag der barna får hilse på lærerne sine og besøke klasserommet. I sommerferien får alle
førsteklassingene et hyggelig håndskrevet brev med bilde av sin faddergruppe. Alt dette bidrar t i l
trygghet og forutsigbarhet for elevene som skal starte i l. klasse ti l høsten. Dette er vi stolte av og en
tradisjon vi ønsker å videreføre.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Kolbotn skole og SFO har nå etablert en skolehage på vårt uteområde. Vi har 14 kasser der vi denne
våren har dyrket ulike sorter grønnsaker og urter. Det er SFO som nå i startfasen har gjort dette
arbeidet og som følger opp med stell og vanning. Vi er helt i startgropen på dette skolehage-
prosjektet og vil t i l høsten forsøke å få ti l et besøk på andre skoler som har drevet skolehage lenger
enn oss. Vi ser at skolehage kan bli verdifullt og spennende for både elever og ansatte på skolen og
på SFO.

For neste skoleår er vi opptatt av å fortsette etablere rutiner og bygge noe som skal vare. Vi skal ha
fokus på inkluderende opplæring og robuste team som lærer sammen, både på elevnivå og
ansattnivå. Vi skal jobbe med å skape gode rutiner for trinnmøter for å lette samarbeid og oppnå mål
om rolleklarhet og relevant kompetanseutvikling. Vi skal jobbe med å dele erfaringer, støtte og lene
oss på hverandre og mestre utfordringene i fellesskap. Da tåler vi mer, utvikler oss og får mer av den
kulturen vi ønsker oss. Vi skal jobbe med årsplaner, temaplaner og vurdering samt finne tilbake ti l
roen og ti l de gode tradisjonene med høstutstilling og festspill - alt det som gjør Kolbotn skole ti l
Kolbotn skole.
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LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,5 4,2 4,4 
Støtte fra lærerne 4,7 4,5 4,4 
Vurdering for læring 4,1 3,8 3,6 
Læringskultur 4,3 3,8 4,0 
Mestring 4,3 4,1 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 3,6 3,3 
Mobbing på skolen 0,0 8,9% * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
I år er svarprosenten dessverre lav, som følge av smittesituasjonen i perioden undersøkelsen ble tatt. 
Resultatene er jevnt over svakere enn vi er vant med. Positivt er det imidlertid at vi har veldig god 
skåre på trivsel. Det er grunn til å tro at slitasjen eleven har følt på etter halvannet år med pandemi 
har påvirket resultatene. Det er vanlig at man har noen pågående aktivitetsplaner for å sikre trygt og 
godt miljø på skolen. På dette trinnet har vi imidlertid ikke hatt én eneste aktivitetsplan dette 
skoleåret, og lærerne melder om usedvanlig lite konflikter og at elevene er vennlige og inkluderende 
med hverandre. Under «Vurdering for læring» er det elevenes mulighet til å vurdere eget arbeid og 
til å være med på å påvirke hva som skal vektlegges i vurderingsarbeidet som trekker ned. Dette 
betyr at vi må jobbe mer med denne delen av vurderingsforskriften. Det er positivt at kommunen har 
valgt vurdering som et felles utviklingsområde for neste skoleår. 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 50 53 55 
Lesing 52 51 54 
Regning 50 51 52 

 
Det er jevnt over svært gode resultater på årets nasjonale prøver, både for 5. trinnselevene og for 
avgitte elever til 8. trinn. Prøven skal måle noen grunnleggende ferdigheter og gjennomføres få uker 
etter oppstart på høsten etter endt 4. og 7. trinn. Avgitte elever til Ingieråsen fikk henholdsvis 53, 53 
og 54 skalapoeng på prøvene i engelsk, lesing og regning.  
 
Skolen benytter tilgjengelige analyseverktøy og arbeider systematisk med resultatene både på 
klassenivå og på skolenivå. Prøvene oppleves nyttige og gir et godt bilde av elevenes ferdigheter på 
de ulike områdene som prøvene måler. Det er ikke ofte det kommer helt ny og overraskende 
informasjon, men sammen med tidligere erfaringer, drøftinger og videre undersøkelser, sitter trinnet 
igjen med tykke data som er til hjelp i planlegging av videre opplæring for gruppen og enkeltelever 
ved inngangen til mellomtrinnet. Vi setter inn tiltak på klassenivå som alle elevene profiterer på. Det 
gir lite utbytte å sammenligne skoler og ulike trinn med hverandre, men over en periode på flere år, 
ser skolen trender som påvirker valg av satsningsområder for videre utviklingsarbeid.  
 
  

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,5 4,2 4,4
Støtte fra lærerne 4,7 I 4,5 4,4
Vurdering for læring 4,1 3,8 3,6
Læringskultur 4,3 I 3,8 4,0
Mestring 4,3 4,1 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 4,0 I 3,6 3,3
Mobbing på skolen 0,0 8,9% *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

I år er svarprosenten dessverre lav, som følge av smittesituasjonen i perioden undersøkelsen ble tatt.
Resultatene er jevnt over svakere enn vi er vant med. Positivt er det imidlertid at vi har veldig god
skåre på trivsel. Det er grunn ti l å tro at slitasjen eleven har følt på etter halvannet år med pandemi
har påvirket resultatene. Det er vanlig at man har noen pågående aktivitetsplaner for å sikre trygt og
godt miljø på skolen. På dette trinnet har vi imidlertid ikke hatt en eneste aktivitetsplan dette
skoleåret, og lærerne melder om usedvanlig lite konflikter og at elevene er vennlige og inkluderende
med hverandre. Under «Vurdering for læring» er det elevenes mulighet t i l å vurdere eget arbeid og
ti l å være med på å påvirke hva som skal vektlegges i vurderingsarbeidet som trekker ned. Dette
betyr at vi må jobbe mer med denne delen av vurderingsforskriften. Det er positivt at kommunen har
valgt vurdering som et felles utviklingsområde for neste skoleår.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 50 53 55
Lesing I 52 51 I 54
Regning 50 51 52

Det er jevnt over svært gode resultater på årets nasjonale prøver, både for 5. trinnselevene og for
avgitte elever ti l 8. trinn. Prøven skal måle noen grunnleggende ferdigheter og gjennomføres få uker
etter oppstart på høsten etter endt 4. og 7. trinn. Avgitte elever ti l lngieråsen fikk henholdsvis 53, 53
og 54 skalapoeng på prøvene i engelsk, lesing og regning.

Skolen benytter tilgjengelige analyseverktøy og arbeider systematisk med resultatene både på
klassenivå og på skolenivå. Prøvene oppleves nyttige og gir et godt bilde av elevenes ferdigheter på
de ulike områdene som prøvene måler. Det er ikke ofte det kommer helt ny og overraskende
informasjon, men sammen med tidligere erfaringer, drøftinger og videre undersøkelser, sitter trinnet
igjen med tykke data som er ti l hjelp i planlegging av videre opplæring for gruppen og enkeltelever
ved inngangen ti l mellomtrinnet. Vi setter inn tiltak på klassenivå som alle elevene profiterer på. Det
gir lite utbytte å sammenligne skoler og ulike trinn med hverandre, men over en periode på flere år,
ser skolen trender som påvirker valg av satsningsområder for videre utviklingsarbeid.
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Kråkstad og Skotbu skoler 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS 
PÅ SKOLEÅRET 2021-22 
Våre satsingsområder dette skoleåret har vært: 

• Den aktive elev og samarbeidslæring 
• Tverrfaglig samarbeid og prosjekter 
• Trygt og godt skolemiljø  

 
Pandemien har også dette skoleåret skapt 
utfordringer for oss. Sykefraværer blant både 
elever og ansatte har periodevis vært høyt. 
Særlig restriksjoner knyttet til avstand har gjort arbeidet med samarbeidslæring og gruppearbeid 
krevende. Mindre fysisk kontakt mellom elevene preger også det psykososiale arbeidsmiljøet til 
elevene negativt. Gjennom hele pandemien har skolen forsøkt å legge til rette for mye uteskole, da 
dette har gjort at grupper både kan være fysisk sammen og arbeide skolefaglig. Mye digitalt 
samarbeid har gjort det mulig å arbeide videre med implementeringen av ny læreplan og viktig 
tverrfaglige prosjekter. For særskilt sårbare barn har vi hatt et tilbud på skolen også da vi har opplevd 
at skolen må stenge ned på grunn av pandemien.  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Vi jobber videre med de de ovennevnte satsningsområdene. Det tar tid å endre praksis, og 
pandemien har gjort at dette arbeidet trenger tid og et stabilt fokus fremover. Vi har også opprettet 
en lokal skolemiljøgruppe for neste skoleår som skal jobbe forebyggende med skolemiljøet og være 
en viktig drivkraft for dette arbeidet i personalet.  

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen  2019-20 2020-21 2021-22 
 7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn 
Trivsel 4,4 4,1 4,2 3,9 3,6 4,3 
Støtte fra lærerne 4,3 3,8 4,5 4,0 3,9 4,2 
Vurdering for læring 3,8 3,3 3,9 3,3 3,4 3,2 
Læringskultur 3,9 3,9 4,0 3,9 3,3 3,5 
Mestring 4,0 3,7 4,1 3,8 3,6 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,1 3,7 3,2 3,4 3,1 
Utdanning og yrkesveiledning - 4,0 - 3,9 - 3,9 
Mobbing på skolen * * * * 22,9 % * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Læringsmiljøet ved Kråkstad og Skotbu skoler er i all hovedsak meget godt. Vi har dette skoleåret 
opplevd et ungdomstrinn som har fungert veldig godt. Tendensen nasjonalt er at motivasjon og 
trivsel faller på10. trinn. Men våre elever sier de trives godt, og vi ser at trivsel og motivasjon på  
10. trinn har vært høyt, tross pandemi og inngripende nasjonale tiltak for å stoppe korona-
pandemien.  
 
På 7. trinn har vi opplevd at elevene ikke har vært fornøyd med skolemiljøet. På Elevundersøkelsen 
tatt i november 2021, oppgir 22.9 % av elevene at de har opplevd mobbing. Årsakene er sammen-
satte, men vi har undersøkt og satt inn tiltak umidellbart. Tiltakene har hatt stor effekt på 
skolemiljøet og har ført til reduksjon av mobbing.  

Kråkstad og Skotbu skoler

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS
PÅ SKOLEÅRET 2021-22
Våre satsingsområder dette skoleåret har vært:

• Den aktive elev og samarbeidslæring
• Tverrfaglig samarbeid og prosjekter
• Trygt og godt skolemiljø

Pandemien har også dette skoleåret skapt
utfordringer for oss. Sykefraværer blant både
elever og ansatte har periodevis vært høyt.
Særlig restriksjoner knyttet t i l avstand har gjort arbeidet med samarbeidslæring og gruppearbeid
krevende. Mindre fysisk kontakt mellom elevene preger også det psykososiale arbeidsmiljøet t i l
elevene negativt. Gjennom hele pandemien har skolen forsøkt å legge ti l rette for mye uteskole, da
dette har gjort at grupper både kan være fysisk sammen og arbeide skolefaglig. Mye digitalt
samarbeid har gjort det mulig å arbeide videre med implementeringen av ny læreplan og viktig
tverrfaglige prosjekter. For særskilt sårbare barn har vi hatt et tilbud på skolen også da vi har opplevd
at skolen må stenge ned på grunn av pandemien.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Vi jobber videre med de de ovennevnte satsningsområdene. Det tar t id å endre praksis, og
pandemien har gjort at dette arbeidet trenger t id og et stabilt fokus fremover. Vi har også opprettet
en lokal skolemiljøgruppe for neste skoleår som skal jobbe forebyggende med skolemiljøet og være
en viktig drivkraft for dette arbeidet i personalet.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 2019-20 2020-21 2021-22

7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn
Trivsel I 4,4 4,1 4,2 I 3,9 I 3,6 I 4,3
Støtte fra lærerne 4,3 3,8 4,5 4,0 3,9 4,2
Vurdering for læring I 3,8 3,3 3,9 I 3,3 I 3,4 I 3,2
Læringskultur 3,9 3,9 4,0 3,9 3,3 3,5
Mestring I 4,0 3,7 4,1 I 3,8 I 3,6 I 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,1 3,7 3,2 3,4 3,1
Utdanning og yrkesveiledning I - 4,0 - I 3,9 I - I 3,9
Mobbing på skolen * * * * 22,9% *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Læringsmiljøet ved Kråkstad og Skotbu skoler er i all hovedsak meget godt. Vi har dette skoleåret
opplevd et ungdomstrinn som har fungert veldig godt. Tendensen nasjonalt er at motivasjon og
trivsel faller på10. trinn. Men våre elever sier de trives godt, og vi ser at trivsel og motivasjon på
10. trinn har vært høyt, tross pandemi og inngripende nasjonale tiltak for å stoppe korona-
pandemien.

På 7. trinn har vi opplevd at elevene ikke har vært fornøyd med skolemiljøet. På Elevundersøkelsen
tatt i november 2021, oppgir 22.9 % av elevene at de har opplevd mobbing. Årsakene er sammen-
satte, men vi har undersøkt og satt inn tiltak umidellbart. Tiltakene har hatt stor effekt på
skolemiljøet og har ført til reduksjon av mobbing.
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Tiltakene har vært: 
• Økt voksentetthet rundt 7.trinn 
• Ekstra voksen i storefri (tilsyn) 
• Undervisningsopplegg knyttet til nettvett og digital atferd (Delbart) 
• Turer for å bli bedre kjent og bygge et godt klassemiljø 
• Spillaktivitet i storefri 
• Fokus på «godt språk» 
• Vekt på rolig og god start på dagen: «lesekvart» hver dag 
• Sosiallærer har fast oppstart med 7. trinn tre dager i uka og er tilgjengelig for samtaler med 

elever som ønsker det 
• Skolemiljøteamet kommer inn for å veilede og støtte arbeidet med 7.trinn 
• Skolen jobber med å ha trygge og varme voksne i alle klasserom. Barna skal oppleve at alle 

voksne liker dem. 
• Videre kartlegging av skolemiljøet 
• Samtaler med hver enkelt elev om trivsel og skolemiljø 

7.trinn tok Elevundersøkelsen på nytt i mars 2022. Her er mobbetallet så lavt at det ikke oppgis noen 
prosent. Vi har stort fokus på å opprettholde et trygt og godt skolemiljø, og skolen bruker 
Elevundersøkelsen aktivt for finne ut av hva vi kan bli bedre på. Skolens ledelse drøfter resultatene 
fra Elevundersøkelsen med personalet, elevene og skolens samarbeidsutvalg (SU).   

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 50 51 51 
Lesing 51 52 50 
Regning 50 50 49 

Elevene på 5.trinn har over flere år ligget rundt nasjonalt snitt. Elevgrunnlaget er også stabilt og 
elevenes ferdigheter ser vi ligger relativt stabilt over år. Dette skoleåret har vi satset ektsra på lesing, 
og vi har brukt kommunens leseveileder for å støtte lærerne i dette arbeidet.  
 

Nasjonale prøver 8. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 51 55 55 
Lesing 54 55 53 
Regning 53 54 55 

 
 
 

Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Lesing 57 56 58 
Regning 59 57 59 

Et systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter ser man at gir gode resultater for elevene på 
ungdomsskolen. Både 8. og 9. trinn har gode grunnleggende ferdigheter og ligger godt over nasjonalt 
snitt. 9. trinn utmerker seg med gode resultater i både lesing og regning. De viser en oppgang 
sammenliknet med året 2020-21, og spesielt gode er resultatet i regning. Dette er litt som ventet 
etter ferdighetene vi har sett at elevene på 8.trinn har hatt. Skolen bruker informasjonen fra 
nasjonale prøver til å følge opp elevenes videre faglige utvikling. 

GRUNNSKOLEPOENG 
Grunnskolepoeng 2019-20 2020-21 2021-22 
Gjennomsnitt 42,1 42,9 43,4 

 

 

 

Tiltakene har vært:
• Økt voksentetthet rundt 7.trinn
• Ekstra voksen i storefri (tilsyn)
• Undervisningsopplegg knyttet t i l nettvett og digital atferd (Delbart)
• Turer for å bli bedre kjent og bygge et godt klassemiljø
• Spillaktivitet i storefri
• Fokus på «godt språk»
• Vekt på rolig og god start på dagen: «lesekvart» hver dag
• Sosiallærer har fast oppstart med 7. trinn t re dager i uka og er tilgjengelig for samtaler med

elever som ønsker det
• Skolemiljøteamet kommer inn for å veilede og støtte arbeidet med 7.trinn
• Skolen jobber med å ha trygge og varme voksne i alle klasserom. Barna skal oppleve at alle

voksne liker dem.
• Videre kartlegging av skolemiljøet
• Samtaler med hver enkelt elev om trivsel og skolemiljø

7.trinn tok Elevundersøkelsen på nytt i mars 2022. Her er mobbetallet så lavt at det ikke oppgis noen
prosent. Vi har stort fokus på å opprettholde et trygt og godt skolemiljø, og skolen bruker
Elevundersøkelsen aktivt for finne ut av hva vi kan bli bedre på. Skolens ledelse drøfter resultatene
fra Elevundersøkelsen med personalet, elevene og skolens samarbeidsutvalg (SU).

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 50 I 51 51
Lesing I 51 I 52 I 50
Regning 50 50 49

Elevene på 5.trinn har over flere år ligget rundt nasjonalt snitt. Elevgrunnlaget er også stabilt og
elevenes ferdigheter ser vi ligger relativt stabilt over år. Dette skoleåret har vi satset ektsra på lesing,
og vi har brukt kommunens leseveileder for å støtte lærerne i dette arbeidet.

Nasjonale prøver 8. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 51 55 55
Lesing I 54 55 I 53
Regning 53 54 55

Et systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter ser man at gir gode resultater for elevene på
ungdomsskolen. Både 8. og 9. trinn har gode grunnleggende ferdigheter og ligger godt over nasjonalt
snitt. 9. trinn utmerker seg med gode resultater i både lesing og regning. De viser en oppgang
sammenliknet med året 2020-21, og spesielt gode er resultatet i regning. Dette er litt som ventet
etter ferdighetene vi har sett at elevene på 8.trinn har hatt. Skolen bruker informasjonen fra
nasjonale prøver ti l å følge opp elevenes videre faglige utvikling.

GRUNNSKOLEPOENG
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Langhus skole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Skolen har hatt hyppig møtevirksomhet og tett samarbeid 
med hjelpeinstanser som blant annet PPT, skolemiljøteamet 
og Hjelper’n i saker der det har vært behov for bistand og 
veiledning. Vi har pusset opp lokaler til noe vi kaller «Basen», 
hvor elever som ikke mestrer å være i klasserommet, kan 
komme og gjøre alternative aktiviteter. De kan jobbe faglig, 
spille spill etc. Målet er at alle barn i størst mulig grad skal 
mestre sin skolehverdag. Basen er bemannet av pedagogisk personale og assistenter. 

Hjernelæring 1.-4. trinn: Et program for sosial og emosjonell intelligens hvor det jobbes med et felles 
språk for å snakke med barn om følelser. 

Begynneropplæring: ønske om å ivareta en lekpreget tilnærming til læring gjennom språkleker etc. Vi 
jobber etter STL+ (skrive seg til lesing med lydstøtte). 

Matte uten mattebok: Vi har valgt digitale ressurser dette skoleåret (Skolestudio). Det betyr at vi ikke 
har kjøpt inn fysiske lærebøker. Vi har noen lærere som har holdt kurs for alle om hvordan man 
jobber med matematikk uten lærebok og med hjelp av konkreter. Vi har hatt noen økter med 
opplæring og erfaringsdeling i Skolestudio og har evaluert ressursene i plangruppa. 

Fagfornyelsen: Fokus på den aktive elev og vurdering som en integrert del av undervisningen slik at 
det motiverer til lærelyst. 

SFO har fått ny rammeplan og har hatt fokus på lek; både frilek og organisert. 
 
Pandemien har påvirket oss på ulike måter: 
Positivt 

• Soneinndeling i friminuttene: Trinnene har bestemte områder i friminutt som fører til færre 
konflikter og gir lærerne bedre oversikt. Vi har faste lærere på de ulike stedene som kjenner 
elevene, og elevene opplever trygghet. Bidrar til mer inkludering, og tiltaket er noe vi har 
fortsatt med selv om vi ikke trenger. SFO gjør det samme og har de samme erfaringene.  

• Med digital undervisning har personalet hatt en bratt og god læringskurve som de har nytte 
av fremover. Øker effektiviteten i møter. 

• Enkelte opplever at de har fulgt opp elevene bedre og hatt tettere kontakt 
 
Negativt: 

• Mindre sosialt mellom de voksne og utfordrende å drive kollegial utvikling. Personalet deles i 
små grupper og savner fellesskapet 

• Utrygghet har preget mange, samt frustrasjon over manglende ivaretakelse i yrket 
• Utfordrende å implementere ny læreplan for skolen og ny rammeplan for SFO da vi ikke 

kunne møtes fysisk – vi har ikke oppnådd den utviklingen vi ønsket 
• Hos elevene ser vi en økende grad av skolevegring 
• Delte erfaringer rundt digital undervisning 
• Noen elever har opplevd å være ensomme 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Fremover ønsker vi å ha følgende fokusområder: 

Langhus skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Skolen har hatt hyppig møtevirksomhet og tett samarbeid
med hjelpeinstanser som blant annet PPT, skolemiljøteamet
og Hjelper'n i saker der det har vært behov for bistand og
veiledning. Vi har pusset opp lokaler t i l noe vi kaller «Basen»,
hvor elever som ikke mestrer å være i klasserommet, kan
komme og gjøre alternative aktiviteter. De kan jobbe faglig,
spille spill etc. Målet er at alle barn i størst mulig grad skal
mestre sin skolehverdag. Basen er bemannet av pedagogisk personale og assistenter.

Hjernelæring 1.-4. trinn: Et program for sosial og emosjonell intelligens hvor det jobbes med et felles
språk for å snakke med barn om følelser.

Begynneropplæring: ønske om å ivareta en lekpreget tilnærming ti l læring gjennom språkleker etc. Vi
jobber etter STL+ (skrive seg ti l lesing med lydstøtte).

Matte uten mattebok: Vi har valgt digitale ressurser dette skoleåret (Skolestudio). Det betyr at vi ikke
har kjøpt inn fysiske lærebøker. Vi har noen lærere som har holdt kurs for alle om hvordan man
jobber med matematikk uten lærebok og med hjelp av konkreter. Vi har hatt noen økter med
opplæring og erfaringsdeling i Skolestudio og har evaluert ressursene i plangruppa.

Fagfornyelsen: Fokus på den aktive elev og vurdering som en integrert del av undervisningen slik at
det motiverer t i l lærelyst.

SFO har fått ny rammeplan og har hatt fokus på lek; både frilek og organisert.

Pandemien har påvirket oss på ulike måter:
Positivt

• Soneinndeling i friminuttene: Trinnene har bestemte områder i friminutt som fører ti l færre
konflikter og gir lærerne bedre oversikt. Vi har faste lærere på de ulike stedene som kjenner
elevene, og elevene opplever trygghet. Bidrar t i l mer inkludering, og tiltaket er noe vi har
fortsatt med selv om vi ikke trenger. SFO gjør det samme og har de samme erfaringene.

• Med digital undervisning har personalet hatt en bratt og god læringskurve som de har nytte
av fremover. Øker effektiviteten i møter.

• Enkelte opplever at de har fulgt opp elevene bedre og hatt tettere kontakt

Negativt:
• Mindre sosialt mellom de voksne og utfordrende å drive kollegial utvikling. Personalet deles i

små grupper og savner fellesskapet
• Utrygghet har preget mange, samt frustrasjon over manglende ivaretakelse i yrket
• Utfordrende å implementere ny læreplan for skolen og ny rammeplan for SFO da vi ikke

kunne møtes fysisk - vi har ikke oppnådd den utviklingen vi ønsket
• Hos elevene ser vi en økende grad av skolevegring
• Delte erfaringer rundt digital undervisning
• Noen elever har opplevd å være ensomme

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Fremover ønsker vi å ha følgende fokusområder:
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• Finne et program for emosjonell og sosial intelligens som alle elevene deltar i og som hele 
personalet forplikter seg til. Programmet skal være i tråd med læreplanen under folkehelse 
og livsmestring 

• Jobbe med gode rammer rundt enkeltelever vi ser har utfordringer med å mestre 
skolehverdagen, være tidlig på og drøfte med PPT og annet hjelpeapparat 

• Fokus på livsmestring; Vi har søkt om og fått innvilget RØRE-midler som skal benyttes. Vi skal 
bestille utstyr og holde dugnad. Vi har også en nyansatt som skal være ambassadør 

• Jobbe med rammeplan for SFO – sikre at årsplan er i tråd med rammeplanen 
• Videre arbeid med læreplanen: Den aktive elev og vurdering. Hvordan sikre at vurdering er 

en integrert del av undervisningen? Bidra til lærelyst  
• Sikre opplæring og starte arbeid med tverrfaglige temaer i personalet 
• Plan for lese- og skriveopplæring knyttet til kommunale planer 
• Øke bemanningen og bruk av Basen 

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 

Trivsel 4,4 4,2 4,0 
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,3 
Vurdering for læring 3,7 4,2 3,5 
Læringskultur 4,3 4,0 3,5 
Mestring 4,1 4,1 4,1 
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,7 3,6 
Mobbing på skolen * * * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Trivsel har gått noe ned, det samme med læringskultur. Positivt at støtte fra lærerne ikke har gått 
betydelig ned i et år med pandemi og hjemmeskole. Tallet for vurdering gikk opp i fjor og ned i år. 
Dette kan forklares med at årets 7. trinn har vært mer berørt av pandemien og hjemmeskolen enn 
elevene året før. De har vært berørt siden mars i 5. klasse og hatt fokus på andre ting enn vurdering. 
Tallet for læringskultur kan forklares på samme måte 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 50 51 51 
Lesing 49 52 50 
Regning 50 50 49 

 

 
Jevnt resultat gjennom årene til tross for pandemien. Det er positivt. Viktig å fortsette med fokus på 
grunnleggende ferdigheter. 
 
 
 
 
 
  

• Finne et program for emosjonell og sosial intelligens som alle elevene deltar i og som hele
personalet forplikter seg ti l . Programmet skal være i tråd med læreplanen under folkehelse
og livsmestring

• Jobbe med gode rammer rundt enkeltelever vi ser har utfordringer med å mestre
skolehverdagen, være tidlig på og drøfte med PPT og annet hjelpeapparat

• Fokus på livsmestring; Vi har søkt om og fått innvilget RØRE-midler som skal benyttes. Vi skal
bestille utstyr og holde dugnad. Vi har også en nyansatt som skal være ambassadør

• Jobbe med rammeplan for SFO - sikre at årsplan er i tråd med rammeplanen
• Videre arbeid med læreplanen: Den aktive elev og vurdering. Hvordan sikre at vurdering er

en integrert del av undervisningen? Bidra ti l lærelyst
• Sikre opplæring og starte arbeid med tverrfaglige temaer i personalet
• Plan for Iese- og skriveopplæring knyttet til kommunale planer
• Øke bemanningen og bruk av Basen

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22

Trivsel 4,4 4,2 4,0
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,3
Vurdering for læring 3,7 4,2 3,5
Læringskultur 4,3 4,0 3,5
Mestring 4,1 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,7 3,6
Mobbing på skolen * * *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Trivsel har gått noe ned, det samme med læringskultur. Positivt at støtte fra lærerne ikke har gått
betydelig ned i et år med pandemi og hjemmeskole. Tallet for vurdering gikk opp i fjor og ned i år.
Dette kan forklares med at årets 7. trinn har vært mer berørt av pandemien og hjemmeskolen enn
elevene året før. De har vært berørt siden mars i 5. klasse og hatt fokus på andre ting enn vurdering.
Tallet for læringskultur kan forklares på samme måte

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 50 51 51
Lesing

I
49 52

I
50

Regning 50 50 49

Jevnt resultat gjennom årene ti l tross for pandemien. Det er positivt. Viktig å fortsette med fokus på
grunnleggende ferdigheter.
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Siggerud skole  

 
FORHOLD SOM SKOLEN HAR HATT SÆRLIG 
FOKUS PÅ SKOLEÅRET 2021/22 
Siggerud skole har i stor grad hatt fokus på å ta 
tilbake VI-skolen etter pandemien. Vi har i flere år 
hatt mange ulike aktiviteter hvor deler/hele skolen 
er samlet. De har vi nå tatt tilbake, men også endret 
litt på. Det samme gjelder de ansatte, det har vært 
viktig å finne møteplasser med sosialt og faglig 
innhold. 

Siggerud skole har spesielt på ungdomstrinnet 
opplevd noe større vegring for å komme på skolen etter pandemien. For noen elever har det blitt 
bedre, mens det for andre fortsatt er utfordrende. Godt å lene seg på nærværsplanen til kommunen 
og gode samarbeidspartnere fra andre instanser. 

For særskilt sårbare elever har vi hatt tilbud om undervisning i mindre grupper både under 
pandemien og i etterkant for ungdomskolelever. I etterkant har det vært tilbud om to dager i uken i 
liten gruppe for disse elevene.  

Siggerud skole har hatt stort fokus på den aktive elev i klasserommet og i vurderingsarbeidet. I tillegg 
har vi i personalet jobbet med fagkoblinger - flerfaglighet – tverrfaglighet. Et viktig spørsmål vi ofte 
stiller til elever og ansatte er: Hvordan skal elevene merke på undervisningen, involveringen, 
aktiviteten i klasserommet at vi har en ny lærerplan?  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Vurdering med tanke på egenvurdering fra elev selv, av hverandre (elev – elev), god 
underveisvurdering og mindre fokus på vurdering med karakter på ungdomstrinnet. 

Jobbe videre med undervisningen hvor lek, utforskning i kjente og ukjente sammenhenger står 
sentralt hvor eleven er en aktiv part med kunnskap og ferdigheter. 

LÆRINGSMILJØ 
7. og 10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
 7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn 
Trivsel 4,2 3,7 4,1 4,4 4,3 4,3 
Støtte fra lærerne 4,1 3,4 4,1 4,1 4,4 3,8 
Vurdering for læring 3,7 2,6 3,4 3,2 3,6 3,1 
Læringskultur 3,7 3,2 3,8 4,0 3,7 3,8 
Mestring 3,8 3,7 3,7 3,8 3,9 3,8 
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 2,6 3,4 3,2 3,3 3,0 
Utdanning og yrkesveiledning - 4,0 - 3,9 - 3,7 
Mobbing på skolen * 28,6 % * * * * 

 
Vi er tilfreds med flere av tilbakemeldingene fra elevene på 7.trinn, spesielt trivsel, støtte fra lærerne 
og mestring. Vi har tatt tak i vurdering for læring som er et av satsningsområdene våre. For elevrådet 
og medvirkning/medbestemmelse er det satt inn en lærer som har tid, struktur og som brenner for 
elevdemokrati.  
 

Siggerud skole

FORHOLD SOM SKOLEN HAR HATT SÆRLIG
FOKUSPÅ SKOLEÅRET 2021/22
Siggerud skole har i stor grad hatt fokus på å ta
tilbake VI-skolen etter pandemien. Vi har i flere år
hatt mange ulike aktiviteter hvor deler/hele skolen
er samlet. De har vi nå tatt tilbake, men også endret
litt på. Det samme gjelder de ansatte, det har vært
viktig å finne møteplasser med sosialt og faglig
innhold.

Siggerud skole har spesielt på ungdomstrinnet
opplevd noe større vegring for å komme på skolen etter pandemien. For noen elever har det blitt
bedre, mens det for andre fortsatt er utfordrende. Godt å lene seg på nærværsplanen ti l kommunen
og gode samarbeidspartnere fra andre instanser.

For særskilt sårbare elever har vi hatt tilbud om undervisning i mindre grupper både under
pandemien og i etterkant for ungdomskolelever. I etterkant har det vært tilbud om to dager i uken i
liten gruppe for disse elevene.

Siggerud skole har hatt stort fokus på den aktive elev i klasserommet og i vurderingsarbeidet. I tillegg
har vi i personalet jobbet med fagkoblinger - flerfaglighet - tverrfaglighet. Et viktig spørsmål vi ofte
stiller t i l elever og ansatte er: Hvordan skal elevene merke på undervisningen, involveringen,
aktiviteten i klasserommet at vi har en ny lærerplan?

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Vurdering med tanke på egenvurdering fra elev selv, av hverandre (elev- elev), god
underveisvurdering og mindre fokus på vurdering med karakter på ungdomstrinnet.

Jobbe videre med undervisningen hvor lek, utforskning i kjente og ukjente sammenhenger står
sentralt hvor eleven er en aktiv part med kunnskap og ferdigheter.

LÆRINGSMILJØ
7. og10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22

7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn 7. trinn 10. trinn
Trivsel 4,2 3,7 4,1 I 4,4 4,3 4,3
Støtte fra lærerne 4,1 3,4 4,1 4,1 4,4 3,8
Vurdering for læring 3,7 2,6 3,4 I 3,2 3,6 3,1
Læringskultur 3,7 3,2 3,8 4,0 3,7 3,8
Mestring 3,8 3,7 3,7 I 3,8 3,9 3,8
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 2,6 3,4 3,2 3,3 3,0
Utdanning og yrkesveiledning - 4,0 - I 3,9 - 3,7
Mobbing på skolen * 28,6% * * * *

Vi er tilfreds med flere av tilbakemeldingene fra elevene på 7.trinn, spesielt trivsel, støtte fra lærerne
og mestring. Vi har tatt tak i vurdering for læring som er et av satsningsområdene våre. For elevrådet
og medvirkning/medbestemmelse er det satt inn en lærer som har tid, struktur og som brenner for
elevdemokrati.
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For 10. trinn gjelder mye av det samme for 7.trinn. Er veldig fornøyd med trivsel, støtte fra lærerne, 
læringskultur og mestring. Også her er det satt fokus på arbeidet med vurdering for læring og 
elevdemokrati. 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 49 48 47 
Lesing 51 49 48 
Regning 48 47 48 

 
Resultatene på nasjonaleprøver på 5.trinn har over tid ikke vært gode nok på Siggerud skole. Med 
hjelp fra utvikling og forvaltning har vi skoleåret 2021-2022 satt leseopplæringen enda mer i system 
og vektlagt tidlig innsats i større grad. Bedre kartlegging av elevene og tydeligere veiledning av 
lærerne fra skolens leseveileder har vært prioritert. Siggerud skole har også utarbeidet en plan for 
internt bruk når det gjelder forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av nasjonaleprøver. 
 

Nasjonale prøver 8. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 50 54 49 
Lesing 45 53 48 
Regning 50 51 48 
Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Lesing 44 56 58 
Regning 49 54 53 

 
Vi ser at resultatene ofte blir bedre jo eldre elevene blir på Siggerud skole. Hva som er grunnen til det 
er vi usikre på. Resultatene på 8. trinn er under Nordre Follo og landsgjennomsnittet. 8.trinn er delt i 
tre klasser og resultatene var veldig uvjent fordelt. Det er satt inn ekstra ressurser på trinnet for å 
kartlegge utfordringer i de ulike basisfagene for enkelte elever.  
 
Resultatene på 9.trinn var veldig gode. Noe overraskende da dette er et trinn som av ulike årsaker 
byttet lærere ofte siden 6.trinn. Viktig og poengtere at de har hatt stabile lærere på ungdomsskolen. 

GRUNNSKOLEPOENG 
Grunnskolepoeng 2019-20 2020-21 2021-22 

Gjennomsnitt 43,3 43,9 45,3 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

For 10. trinn gjelder mye av det samme for 7.trinn. Er veldig fornøyd med trivsel, støtte fra lærerne,
læringskultur og mestring. Også her er det satt fokus på arbeidet med vurdering for læring og
elevdemokrati.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 49 48 47
Lesing I 51 49 I 48
Regning 48 47 48

Resultatene på nasjonaleprøver på 5.trinn har over t id ikke vært gode nok på Siggerud skole. Med
hjelp fra utvikling og forvaltning har vi skoleåret 2021-2022 satt leseopplæringen enda mer i system
og vektlagt tidlig innsats i større grad. Bedre kartlegging av elevene og tydeligere veiledning av
lærerne fra skolens leseveileder har vært prioritert. Siggerud skole har også utarbeidet en plan for
internt bruk når det gjelder forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av nasjonaleprøver.

Nasjonale prøver 8. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 50 54 49

45 53 48

49 54 53

Vi ser at resultatene ofte blir bedre jo eldre elevene blir på Siggerud skole. Hva som er grunnen ti l det
er vi usikre på. Resultatene på 8. trinn er under Nordre Follo og landsgjennomsnittet. 8.trinn er delt i
t re klasser og resultatene var veldig uvjent fordelt. Det er satt inn ekstra ressurser på trinnet for å
kartlegge utfordringer i de ulike basisfagene for enkelte elever.

Resultatene på 9.trinn var veldig gode. Noe overraskende da dette er et trinn som av ulike årsaker
byttet lærere ofte siden 6.trinn. Viktig og poengtere at de har hatt stabile lærere på ungdomsskolen.

GRUNNSKOLEPOENG
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Ski skole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 

• Skoleåret har vært preget av mange runder 
med stort sykefravær både hos ansatte og 
elever, og mangel på kontinuitet i 
opplæringen for flere klasser. Skolen har 
søkt å ivareta hensyn til sårbare elever ved 
at systemtiltak har vært opprettholdt (lese-
grupper /leksekurs mfl.). 

• Et inkluderende og trygt skolemiljø, der trivsel og medvirkning står sentralt. Skolen er med i 
IBS «Inkluderende barnehage- og skolemiljø». «Framsnakk» ble gjennomført i februar, og i 
samarbeid med FAU er det avholdt kveldsskole for 4.trinn, fagdag for 6.trinn, samt 
foreldremøter 1.-3.trinn  med «Nettvett/digital dømmekraft» som tema. 

• Lesing som grunnleggende ferdighet/ lesing i alle fag 
• Arbeid med tilpasset opplæring innenfor klassens rammer; arbeid med ord og begrepslæring 

i hel klasse; tilrettelagt undervisning også for elever med dysleksi 
• Arbeid med årsplaner i LK20 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
• Skolen er med i «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» (IBS), og arbeider kontinuerlig med 

å skape inkludering og fellesskap på flere arenaer. 
• Arbeid med kap. 9A i opplæringsloven og arbeid med «Plan for godt og trygt skolemiljø» 
• Implementering av og arbeid med kommunal leseplan og kommunal dysleksiplan. Det er 

allerede jobbet med lesing i alle fag, og dette vil vi fortsette med i videre utviklingsarbeid 
• Vurdering og underveisvurdering; hvordan videreutvikle en god vurderingskultur? 
• Arbeid med årsplaner i LK20 
• Videre arbeid og kompetanseheving for å utvikle pedagogisk praksis ift. bruk av digitale 

læremidler og varierte arbeidsformer (koding/ Lego BIT/ sjakk m.flere) PfDK som tema jevnlig 
i utviklingstid i personalet.  
 

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 

Trivsel 4,2 4,0 4,2 
Støtte fra lærerne 4,2 3,9 4,2 
Vurdering for læring 3,7 3,4 3,7 
Læringskultur 4,1 3,3 3,6 
Mestring 3,9 3,9 3,9 
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,3 3,1 
Mobbing på skolen 9,7 % 13,6 % * 

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Elevundersøkelsen gjennomføres for alle elever på 5.-7.trinn, og vi erfarer at det generelt er markant 
dårligere skår fra elevene på 7.trinn. Områdene læringskultur og elevdemokrati og medvirkning 
skåres lavere enn forventet, og må stå sentralt i det videre utviklingsarbeidet. Skolen har i tillegg til 
«Skolemiljøundersøkelsen», også kartlagt elevenes trivsel og samspill med en egen «Skolegårds-
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FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22

• Skoleåret har vært preget av mange runder
med stort sykefravær både hos ansatte og
elever, og mangel på kontinuitet i
opplæringen for flere klasser. Skolen har
søkt å ivareta hensyn ti l sårbare elever ved
at systemtiltak har vært opprettholdt (lese-
grupper /leksekurs mfl.).

• Et inkluderende og trygt skolemiljø, der trivsel og medvirkning står sentralt. Skolen er med i
IBS«Inkluderende barnehage- og skolemiljø». «Framsnakk» ble gjennomført i februar, og i
samarbeid med FAU er det avholdt kveldsskole for 4.trinn, fagdag for 6.trinn, samt
foreldremøter 1.-3.trinn med «Nettvett/digital dømmekraft» som tema.

• Lesing som grunnleggende ferdighet/ lesing i alle fag
• Arbeid med tilpasset opplæring innenfor klassens rammer; arbeid med ord og begrepslæring

i hel klasse; tilrettelagt undervisning også for elever med dysleksi
• Arbeid med årsplaner i LK20

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
• Skolen er med i «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» (IBS), og arbeider kontinuerlig med

å skape inkludering og fellesskap på flere arenaer.
• Arbeid med kap. 9A i opplæringsloven og arbeid med «Plan for godt og trygt skolemiljø»
• Implementering av og arbeid med kommunal leseplan og kommunal dysleksiplan. Det er

allerede jobbet med lesing i alle fag, og dette vil vi fortsette med i videre utviklingsarbeid
• Vurdering og underveisvurdering; hvordan videreutvikle en god vurderingskultur?
• Arbeid med årsplaner i LK20
• Videre arbeid og kompetanseheving for å utvikle pedagogisk praksis ift. bruk av digitale

læremidler og varierte arbeidsformer (koding/ Lego BIT/ sjakk m.flere) PfDK som tema jevnlig
i utviklingstid i personalet.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22

Trivsel 4,2 I 4,0 4,2
Støtte fra lærerne I 4,2 3,9 I 4,2
Vurdering for læring 3,7 3,4 3,7
Læringskultur I 4,1 3,3 I 3,6
Mestring 3,9 3,9 3,9
Elevdemokrati og medvirkning I 3,6 3,3 I 3,1
Mobbing på skolen 9,7% 13,6% *

* Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Elevundersøkelsen gjennomføres for alle elever på 5.-7.trinn, og vi erfarer at det generelt er markant
dårligere skår fra elevene på 7.trinn. Områdene læringskultur og elevdemokrati og medvirkning
skåres lavere enn forventet, og må stå sentralt i det videre utviklingsarbeidet. Skolen har i tillegg ti l
«Skolemiljøundersøkelsen», også kartlagt elevenes trivsel og samspill med en egen «Skolegårds-
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kartlegging». Resultatene viser at elevene stort sett trives på alle områder, men at voksne bør ha 
aktivt tilsyn med ekstra oppmerksomhet i noen områder, da 2 % kan føle seg utrygge der.  

Elevrådet har fått medvirke bredt, og BUK-midler ble tildelt for å skaffe mer litteratur på 
skolebiblioteket. I tillegg har elevene jobbet med egen skolegenser, der perspektiver som bærekraft 
og miljøhensyn har veid sterkt. Elevene opplever ikke at de medvirker, og dette må vi ha fokus på 
videre, og forklare tydelig når og hvordan de er med på å bestemme og ha innflytelse. I samarbeid 
med FAU er det avholdt både skole og foreldremøter med «Nettvett» som tema for å bidra til en tett 
hjem/skole-dialog ifht. trivsel og digital dømmekraft/mobbing. 
 
I løpet av to år med koronarestriksjoner, har skolen tatt i bruk oppstilling ute klassevis ved skolestart. 
Dette har gitt en forutsigbar og trygg start for alle elevene, og vi erfarer at elevene leker bedre og 
omgås med en hyggelig tone de ganger vi har friminutt på tvers av klasser/trinn. 
 
I løpet av skoleåret er nye Paviljonger tatt i bruk og en oppgradering av skolegården nesten sluttført, 
og Elevrådets ønske om å få etablert en snurre-karusell som er universelt utformet for lek, er på 
plass. En godt utformet skolegård med nok plass til variert lek er avgjørende for trivsel og hyggelig 
samspill. Ved utgangen av skoleåret gjenstår en del arbeider. 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 49 49 52 
Lesing 51 52 51 
Regning 55 52 53 

 
Skolen har hatt fokus på lesing i alle fag, samt vekt på regning som grunnleggende ferdighet. Til tross 
for perioder med til dels svært høyt sykefravær og mangel på kontinuitet jevnlig gjennom året, har et 
godt systematisk arbeid over mange år knyttet til begynneropplæringen 1.-4.trinn , samt tett 
oppfølging av elevene etter kartlegging etter NP på 5.trinn, sikret en faglig utvikling innenfor både 
regning og lesing, samt bidratt til en god utvikling i engelsk. Det er lagt vekt på et godt tilfang av 
litteratur innenfor ulike nivå på skolebiblioteket, slik at elevene kan finne interessante bøker.  
 
Skoleåret 2021-22 ble det lagt planer for en tydligere satsning på engelsk-faget, ved blant annet å 
sikre god faglig kompetanse hos ansvarlige lærere. Dette har gitt positiv effekt for læringen. 
 
Konkretiseringsmateriell er benyttet jevnlig for å sikre varierte arbeidsformer, ved siden av de 
digitale læremidlene som er tatt i bruk. Det vil være viktig å holde fokus på vurderingsformer og 
læringskultur i det videre arbeidet. 
 
På 5. trinn har elevene jobbet i flere prosjekter knyttet til koding, og jobbet på tvers av trinnet for å 
skape et bredt læringsmiljø og nye læringspartnere.  
 
Forutsetningene for å lykkes med faglig utvikling, er å etbalere og stadig videreutvikle en trygg og god 
skolehverdag for alle elever, der alle føler seg sett og ivaretatt i vennskap. I tillegg vil en videre 
satsning på skolebiblioteket, samt faglig utviklingsarbeid knyttet til vurderingskultur, bidra positivt til 
fortsatt god faglig progresjon.   
 

  

kartlegging». Resultatene viser at elevene stort sett trives på alle områder, men at voksne bør ha
aktivt tilsyn med ekstra oppmerksomhet i noen områder, da 2 % kan føle seg utrygge der.

Elevrådet har fått medvirke bredt, og BUK-midler ble tildelt for å skaffe mer litteratur på
skolebiblioteket. I tillegg har elevene jobbet med egen skolegenser, der perspektiver som bærekraft
og miljøhensyn har veid sterkt. Elevene opplever ikke at de medvirker, og dette må vi ha fokus på
videre, og forklare tydelig når og hvordan de er med på å bestemme og ha innflytelse. I samarbeid
med FAU er det avholdt både skole og foreldremøter med «Nettvett» som tema for å bidra ti l en tett
hjem/skole-dialog ifht. trivsel og digital dømmekraft/mobbing.

l løpet av to år med koronarestriksjoner, har skolen tatt i bruk oppstilling ute klassevis ved skolestart.
Dette har gitt en forutsigbar og trygg start for alle elevene, og vi erfarer at elevene leker bedre og
omgås med en hyggelig tone de ganger vi har friminutt på tvers av klasser/trinn.

l løpet av skoleåret er nye Paviljonger tatt i bruk og en oppgradering av skolegården nesten sluttført,
og Elevrådets ønske om å få etablert en snurre-karusell som er universelt utformet for lek, er på
plass. En godt utformet skolegård med nok plass ti l variert lek er avgjørende for trivsel og hyggelig
samspill. Ved utgangen av skoleåret gjenstår en del arbeider.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 49 49 52
Lesing I 51 52 I 51
Regning 55 52 53

Skolen har hatt fokus på lesing i alle fag, samt vekt på regning som grunnleggende ferdighet. Til tross
for perioder med til dels svært høyt sykefravær og mangel på kontinuitet jevnlig gjennom året, har et
godt systematisk arbeid over mange år knyttet t i l begynneropplæringen 1.-4.trinn, samt tett
oppfølging av elevene etter kartlegging etter NP på 5.trinn, sikret en faglig utvikling innenfor både
regning og lesing, samt bidratt til en god utvikling i engelsk. Det er lagt vekt på et godt tilfang av
litteratur innenfor ulike nivå på skolebiblioteket, slik at elevene kan finne interessante bøker.

Skoleåret 2021-22 ble det lagt planer for en tydligere satsning på engelsk-faget, ved blant annet å
sikre god faglig kompetanse hos ansvarlige lærere. Dette har gitt positiv effekt for læringen.

Konkretiseringsmateriell er benyttet jevnlig for å sikre varierte arbeidsformer, ved siden av de
digitale læremidlene som er tatt i bruk. Det vil være viktig å holde fokus på vurderingsformer og
læringskultur i det videre arbeidet.

På 5. trinn har elevene jobbet i flere prosjekter knyttet t i l koding, og jobbet på tvers av trinnet for å
skape et bredt læringsmiljø og nye læringspartnere.

Forutsetningene for å lykkes med faglig utvikling, er å etbalere og stadig videreutvikle en trygg og god
skolehverdag for alle elever, der alle føler seg sett og ivaretatt i vennskap. I tillegg vil en videre
satsning på skolebiblioteket, samt faglig utviklingsarbeid knyttet t i l vurderingskultur, bidra positivt t i l
fortsatt god faglig progresjon.
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Ski ungdomsskole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
Det viktigste vil alltid være elevenes trivsel og 
lærelyst her hos oss. Det å legge til rette for et trygt 
og godt miljø, inspirerende undervisning og 
veiledning. Ski Ungdomsskole har inneværende 
skoleår hatt et særlig fokus på vurdering. Dette ses i 
sammenheng med ny vurderingsforskrift og nye 
læreplaner LK20. Vi er utviklingsskole for UIO – Fiks, 
og sammen har vi en langsiktig plan for å ivareta 
intensjonen i læreplan og forskrift. Vi er også en av 
tre skoler som deltar i prosjektet Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø.  

Pandemien har vært krevende og en utfordrende tid. Vi har gjennomført deler av undervisningen 
digitalt i pandemiperioden, men utfra situasjonen opplever vi å ha kommet gjennom på en god måte. 
Selvsagt har det påvirket elever i forskjellig grad. Det psykososiale har vært mer krevende, og enkelte 
har hatt det vanskeligere. Skolen har hatt et fysisk skoletilbud til de mest sårbare elevene, under hele 
perioden. Denne våren har vi arrangert flere sosiale aktiviteter for å fremme fellesskap og tilhørighet 
i skolemiljøet vårt; gratis frokost, salg av enkel mat i lunsjen, interne skolecuper, markering av 
Halloween, Valentines Day, Get Together-kvelder og skoleball, for å nevne noe. Det er lagt inn en 
ekstra innsats for å inkludere elever, som fort kan utebli fra fellesskapet, grunnet sosiale og 
emosjonelle utfordringer. Elever er invitert inn i planlegging og gjennomføring av arrangement, og 
det er gjennomført elevsamtaler i forkant av sosiale treff, blant annet. Det handler om å bidra til å 
lage trygge rammer for elever som trenger slik tilrettelegging. Vi tilbyr leksehjelp ved skolen, men 
tilbudet er lite brukt. Et mål er at flere benytter tilbudet 2022-23. 

Avdeling Gjedsjø PPO har skoleåret 21/22 vært gjennom en endringsprosess med god faglig utvikling 
ved hjelp av tydelige og konkrete satsingsområder innenfor intern kompetansemobilisering. Det har 
også vært et sterkere fokus på avdelingens arbeid med kompetansemål og læring på alternative 
opplæringsarenaer. Spesialavdelingen har dette skoleåret bygget opp en tverrfaglig sammensatt 
personalgruppe med bred og viktig kompetanse, samt har fått en inspektør/avdelingsleder med 
hovedansvar for avdelingens daglige drift, med rektor som nærmeste leder.  
Gjedsjø PPO anses som en samfunnskritisk arbeidsplass, og har hatt normal drift med interne 
smittevernstiltak under hele pandemien. Videre er det arbeidet mye med elever og ansattes 
psykososiale miljø.  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Nordre Follo har for neste skoleår vurdering som hovedfokus. Dette samsvarer med satsningen vi har 
på vår skole. I dette arbeidet er det særdeles viktig å få til gode fagmiljøer, utvikle vurderingspraksis i 
tråd med gjeldene regelverk. Innfri LK20 ved å se fagene i sammenheng og legge opp til 
tverrfaglighet. Det er et spennende arbeid og vi har en god utvikling og ett personalet som trekker i 
samme retning og vil bli gode i dette viktige arbeidet. Skolen er også med i prosjektet Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø, høsten 22, og vi har et videre fokus på å bygge et aktivt, synlig og engasjert 
elevråd. 
 
 
 

Ski ungdomsskole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
Det viktigste vil alltid være elevenes trivsel og
lærelyst her hos oss. Det å legge ti l rette for et trygt
og godt miljø, inspirerende undervisning og
veiledning. Ski Ungdomsskole har inneværende
skoleår hatt et særlig fokus på vurdering. Dette ses i
sammenheng med ny vurderingsforskrift og nye
læreplaner LK20. Vi er utviklingsskole for UiO - Fiks,
og sammen har vi en langsiktig plan for å ivareta
intensjonen i læreplan og forskrift. Vi er også en av
tre skoler som deltar i prosjektet Inkluderende
barnehage- og skolemiljø.

Pandemien har vært krevende og en utfordrende tid. Vi har gjennomført deler av undervisningen
digitalt i pandemiperioden, men utfra situasjonen opplever vi å ha kommet gjennom på en god måte.
Selvsagt har det påvirket elever i forskjellig grad. Det psykososiale har vært mer krevende, og enkelte
har hatt det vanskeligere. Skolen har hatt et fysisk skoletilbud ti l de mest sårbare elevene, under hele
perioden. Denne våren har vi arrangert flere sosiale aktiviteter for å fremme fellesskap og tilhørighet
i skolemiljøet vårt; gratis frokost, salg av enkel mat i lunsjen, interne skolecuper, markering av
Halloween, Valentines Day, Get Together-kvelder og skoleball, for å nevne noe. Det er lagt inn en
ekstra innsats for å inkludere elever, som fort kan utebli fra fellesskapet, grunnet sosiale og
emosjonelle utfordringer. Elever er invitert inn i planlegging og gjennomføring av arrangement, og
det er gjennomført elevsamtaler i forkant av sosiale treff, blant annet. Det handler om å bidra ti l å
lage trygge rammer for elever som trenger slik tilrettelegging. Vi tilbyr leksehjelp ved skolen, men
tilbudet er lite brukt. Et mål er at flere benytter tilbudet 2022-23.

Avdeling Gjedsjø PPO har skoleåret 21/22 vært gjennom en endringsprosess med god faglig utvikling
ved hjelp av tydelige og konkrete satsingsområder innenfor intern kompetansemobilisering. Det har
også vært et sterkere fokus på avdelingens arbeid med kompetansemål og læring på alternative
opplæringsarenaer. Spesialavdelingen har dette skoleåret bygget opp en tverrfaglig sammensatt
personalgruppe med bred og viktig kompetanse, samt har fått en inspektør/avdelingsleder med
hovedansvar for avdelingens daglige drift, med rektor som nærmeste leder.
Gjedsjø PPO anses som en samfunnskritisk arbeidsplass, og har hatt normal drift med interne
smittevernstiltak under hele pandemien. Videre er det arbeidet mye med elever og ansattes
psykososiale miljø.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Nordre Follo har for neste skoleår vurdering som hovedfokus. Dette samsvarer med satsningen vi har
på vår skole. I dette arbeidet er det særdeles viktig å få ti l gode fagmiljøer, utvikle vurderingspraksis i
tråd med gjeldene regelverk. Innfri LK20 ved å se fagene i sammenheng og legge opp til
tverrfaglighet. Det er et spennende arbeid og vi har en god utvikling og ett personalet som trekker i
samme retning og vil bli gode i dette viktige arbeidet. Skolen er også med i prosjektet Inkluderende
barnehage- og skolemiljø, høsten 22, og vi har et videre fokus på å bygge et aktivt, synlig og engasjert
elevråd.
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LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,3 4,3 4,2 
Støtte fra lærerne 3,9 4,2 4,1 
Vurdering for læring 3,4 3,7 3,4 
Læringskultur 3,9 4,2 4,0 
Mestring 4,0 4,1 4,0 
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 3,6 3,4 
Utdanning og yrkesveiledning 3,8 4,1 4,0 
Mobbing på skolen 5,6 % 4,3 % 3,3 % 

 
Vi har gode resultater innenfor læringsmiljø og spesielt gode tall knyttet til mobbing når man ser 
utviklingen fra 2019 – 2022. Men 3,3% er allikevel elever som melder om at de opplever negative 
kommentarer eller utestegning. Dette kan vi ikke la være å gjøre noe med. Dermed utvikler vi nå et 
sosialt årshjul i samarbeid med elevrådet og har etter å ha deltatt i prosjekt til UDIR «inkluderende 
skole- og barnehagemiljø» laget gode rutiner og tydelige rammer for oppfølging. Vi har blant annet 
endret tilsynsrutiner ved skolen og styrket de ansatte i å avdekke og forstå mekanismer som skaper 
utrygge miljøer å gripe inn tidligere for hjelpe.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 8. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 52 52 51 
Lesing 52 51 51 
Regning 52 53 51 

 
Nasjonale prøver 9. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Lesing 53 56 55 
Regning 54 56 55 

 
Det er jevnt gode resultater ved skolen. Noen scalapoeng endres fra år til år, men tallenene for 2019-
2020 og utvikling til 2020-2021 er gode og viser at vi øker kompetanse med 4 scalapoeng som er 
ønsket utvikling i grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Vi har jobbet mye med å bruke 
resultatene i spesielt lesing bedre og mer systematisk i opplæringen. Det blir spennende å se om 
dette gir utsalg fra høsten 2022.  

GRUNNSKOLEPOENG 
Grunnskolepoeng 2019-20 2020-21 2021-22 

Gjennomsnitt 44,6 42,3 44,1 
 

 
  

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 10. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,3 4,3 4,2
Støtte fra lærerne 3,9 I 4,2 4, l
Vurdering for læring 3,4 3,7 3,4
Læringskultur 3,9 I 4,2 4,0
Mestring 4,0 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,2 I 3,6 3,4
Utdanning og yrkesveiledning 3,8 4,1 4,0
Mobbing på skolen 5,6% I 4,3% 3,3%

Vi har gode resultater innenfor læringsmiljø og spesielt gode tall knyttet t i l mobbing når man ser
utviklingen fra 2019 - 2022. Men 3,3% er allikevel elever som melder om at de opplever negative
kommentarer eller utestegning. Dette kan vi ikke la være å gjøre noe med. Dermed utvikler vi nå et
sosialt årshjul i samarbeid med elevrådet og har etter å ha deltatt i prosjekt t i l UDIR «inkluderende
skole- og barnehagemiljø» laget gode rutiner og tydelige rammer for oppfølging. Vi har blant annet
endret tilsynsrutiner ved skolen og styrket de ansatte i å avdekke og forstå mekanismer som skaper
utrygge miljøer å gripe inn tidligere for hjelpe.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 8. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 52 52 51
Lesing I 52 51 I 51
Regning 52 53 51

Det er jevnt gode resultater ved skolen. Noen scalapoeng endres fra år ti l år, men tallenene for 2019-
2020 og utvikling ti l 2020-2021 er gode og viser at vi øker kompetanse med 4 scalapoeng som er
ønsket utvikling i grunnleggende ferdigheter som lesing og regning. Vi har jobbet mye med å bruke
resultatene i spesielt lesing bedre og mer systematisk i opplæringen. Det blir spennende å se om
dette gir utsalg fra høsten 2022.

GRUNNSKOLEPOENG
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Sofiemyr skole 

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS 
PÅ SKOLEÅRET 2021-22 
Skoleåret ble også denne gang preget av pandemi. 
Vi driftet store deler av skoleåret med 
restriksjoner og mye smitte. Dette har preget 
arbeidet både faglig og sosialt. Vi har hatt fokus på 
særskilt sårbare barn i perioden med nedstengning 
før jul 2021 og i forbindelse med sykdom, isolasjon 
og karantene.  
 
På tross av uvanlig drift grunnet pandemien har vi hatt regelmessig kompetanseheving gjennom 
utviklingsarbeid i profesjonsfellesskapet. 
 
Temaer vi har jobbet spesielt med: 

• Ny læreplan 
• Temaplan /årsplan 
• Vurdering 
• Elevaktive metoder 
• IKT – god pedagogisk bruk av digitale verktøy 
• Trygt og godt skole- og læringsmiljø 
• Implementering av leseplan 
• Evaluering av elevundersøkelsen 

Etter tre år med pandemi har vi registrert en urolig og rastløs elevgruppe, spesielt blant de eldste 
elevene. Vi har dette skoleåret derfor måttet øke voksentettheten gjennom skoledagen. Det gjelder 
både i undervisningssituasjon og i form av tilsyn i friminutt. Vi har våren 2022 i tillegg benyttet oss av 
kommunens skolemiljøteam. Det har ført til bedre læringsmiljø i de gruppene som har vært involvert. 
 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
• Ha fokus på godt og trygt skolemiljø i arbeid med ny læreplan 
• Kompetanseheving på, og arbeid med, elevaktive metoder 
• Underveisvurdering knyttet til elevaktive metoder, lærerstøtte og fagfornyelsen 
• Overordnet del av læreplanen; hele mennesket og relasjonsbygging, tverrfaglige temaer og 

dybdelæring 
• Årsplanarbeid med hovedvekt på temaarbeid/flerfaglighet 
• Digitalisering og valg av læremidler 
• Å styrke det sosialpedagogiske arbeidet og den inkluderende opplæringen ved å se sosial og 

faglig læring under ett gjennom godt trinnsamarbeid og progresjon i skoleløpet 
• Ny Sofiemyr skole – delta aktivt i plan- og byggeprosessen 
• RØRE - Vi har fått midler fra Viken Fylkeskommune - Røre-prosjektet. Det fordrer at vi jobber 

systematisk med fysisk aktivt læringsmiljø, deltar på samlinger og opparbeider bålplass til 
bruk i undervisningen.  

 

 

 

Sofiemyr skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS
PÅ SKOLEÅRET 2021-22
Skoleåret ble også denne gang preget av pandemi.
Vi driftet store deler av skoleåret med
restriksjoner og mye smitte. Dette har preget
arbeidet både faglig og sosialt. Vi har hatt fokus på
særskilt sårbare barn i perioden med nedstengning
før jul 2021 og i forbindelse med sykdom, isolasjon
og karantene.

På tross av uvanlig drift grunnet pandemien har vi hatt regelmessig kompetanseheving gjennom
utviklingsarbeid i profesjonsfellesskapet.

Temaer vi har jobbet spesielt med:

• Ny læreplan
• Temaplan /årsplan
• Vurdering
• Elevaktive metoder
• IKT - god pedagogisk bruk av digitale verktøy
• Trygt og godt skole- og læringsmiljø
• Implementering av leseplan
• Evaluering av elevundersøkelsen

Etter tre år med pandemi har vi registrert en urolig og rastløs elevgruppe, spesielt blant de eldste
elevene. Vi har dette skoleåret derfor måttet øke voksentettheten gjennom skoledagen. Det gjelder
både i undervisningssituasjon og i form av tilsyn i friminutt. Vi har våren 2022 i tillegg benyttet oss av
kommunens skolemiljøteam. Det har ført t i l bedre læringsmiljø i de gruppene som har vært involvert.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
• Ha fokus på godt og trygt skolemiljø i arbeid med ny læreplan
• Kompetanseheving på, og arbeid med, elevaktive metoder
• Underveisvurdering knyttet t i l elevaktive metoder, lærerstøtte og fagfornyelsen
• Overordnet del av læreplanen; hele mennesket og relasjonsbygging, tverrfaglige temaer og

dybdelæring
• Årsplanarbeid med hovedvekt på temaarbeid/flerfaglighet
• Digitalisering og valg av læremidler
• Å styrke det sosialpedagogiske arbeidet og den inkluderende opplæringen ved å se sosial og

faglig læring under ett gjennom godt trinnsamarbeid og progresjon i skoleløpet
• Ny Sofiemyr skole - delta aktivt i plan- og byggeprosessen
• RØRE- Vi har fått midler fra Viken Fylkeskommune - Røre-prosjektet. Det fordrer at vi jobber

systematisk med fysisk aktivt læringsmiljø, deltar på samlinger og opparbeider bålplass ti l
bruk i undervisningen.
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LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,5 4,4 4,2 
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,0 
Vurdering for læring 3,9 3,8 3,1 
Læringskultur 4,1 4,1 3,2 
Mestring 4,0 4,0 4,0 
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,6 3,1 
Mobbing på skolen * * * 

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Skoleåret 20-21 scoret vi lavere på enkelte områder i Elevundersøkelsen. Vi valgte kun å ta 
undersøkelsen på 7.trinn. Det er varierende resultater i elevgruppene. Etter evaluering og arbeid 
med resultatene har vi blitt enige om å ta undersøkelsen på 5.-7.trinn hvert år slik at vi kan følge 
utvikling over tid og sette inn tiltak tidligere.  
 
Vi har gjennom flere år hatt litt dårlig skår på «Elevdemokrati og elevmedvirkning». Skoleåret 21--22 
utvidet vi derfor elevrådet til å omfatte 3.-7.trinn og i tillegg skal 2. trinn være observatører. Vi må i 
tillegg ha større fokus på elevmedvirkning i læringsarbeidet, samt finne metoder som fremmer 
elevens stemme gjennom økt fokus på elev- og utviklingssamtaler. Vi har praktisert større grad av -
elevmedvirkning i utviklingssamtalene skoleåret 21-22 med gode tilbakemeldinger fra elever og 
foreldre. Vi håper disse tiltakene vil gi bedre resultater over tid. 
 
Vi vil fortsette kompetanseheving på vurderingsarbeidet i forbindelse med det videre arbeidet med 
ny læreplan og «Vurdering for læring» vil fortsatt stå i fokus i dette arbeidet. Lærerstøtte vil også 
være fokus under dette temaet. Tross dårligere resultater på enkelte områder scorer vi allikevel 
fortsatt ganske bra på trivsel på tross av pandemi og «annerledes»-skole siden mars 2020, og når det 
gjelder mobbing har vi svært lave tall.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5 trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 48 47 50 
Lesing 51 50 51 
Regning 50 50 48 

 
Vi har hatt en liten nedgang i regning, mens det er bedre resultater i både lesing og engelsk. Høsten 
2019 hadde skolen et samarbeid med OsloMet for å øke kompetansen til lærerne, fokuset var på 
lesing og engelsk i alle fag. Dette skoleåret har vi hatt nært samarbeid med kommunens lese- og 
skriverådgiver. Hun har sammen med lokal lesekoordinator bidratt til kompetanseheving i 
personalet. 
 
En elevgruppe har rustet opp skolebiblioteket, og vi vil fortsette å tilrettelegge for at bøker er lett 
tilgjengelig for alle gjennom skoledagen ved å ha bokkasser og tilpasset lesestoff plassert ut i 
klasserom og trinnarealer. Det legges til rette for hyggelige leseopplevelser på SFO. Vi har også 
kartlagt skolens konkreter i matematikk og vil kjøpe inn mer materiell som klosser, byggematerialer, 
terninger, spill, tellebrikker, målbånd, vekter mm. For å styrke regning og matematisk forståelse. Vi 
har jobber systematisk med resultatene på kartleggingsprøver og nasjonale prøver og alle lærerne 
har vært med på gjennomgang og sett på hva vi kan gjøre for å bedre resultatene. 
 

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,5 4,4 4,2
Støtte fra lærerne 4,3 I 4,4 4,0
Vurdering for læring 3,9 3,8 3,1
Læringskultur 4,1 I 4,1 3,2
Mestring 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 I 3,6 3,1
Mobbing på skolen * * *

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Skoleåret 20-21 scoret vi lavere på enkelte områder i Elevundersøkelsen. Vi valgte kun å ta
undersøkelsen på 7.trinn. Det er varierende resultater i elevgruppene. Etter evaluering og arbeid
med resultatene har vi blitt enige om å ta undersøkelsen på 5.-7.trinn hvert år slik at vi kan følge
utvikling over t id og sette inn tiltak tidligere.

Vi har gjennom flere år hatt litt dårlig skår på «Elevdemokrati og elevmedvirkning». Skoleåret 21--22
utvidet vi derfor elevrådet t i l å omfatte 3.-7.trinn og i tillegg skal 2. trinn være observatører. Vi må i
tillegg ha større fokus på elevmedvirkning i læringsarbeidet, samt finne metoder som fremmer
elevens stemme gjennom økt fokus på elev- og utviklingssamtaler. Vi har praktisert større grad av -
elevmedvirkning i utviklingssamtalene skoleåret 21-22 med gode tilbakemeldinger fra elever og
foreldre. Vi håper disse tiltakene vil gi bedre resultater over tid.

Vi vil fortsette kompetanseheving på vurderingsarbeidet i forbindelse med det videre arbeidet med
ny læreplan og «Vurdering for læring» vil fortsatt stå i fokus i dette arbeidet. Lærerstøtte vil også
være fokus under dette temaet. Tross dårligere resultater på enkelte områder scorer vi allikevel
fortsatt ganske bra på trivsel på tross av pandemi og «annerledes»-skole siden mars 2020, og når det
gjelder mobbing har vi svært lave tall.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5 trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 48 47 50
Lesing I 51 50 I 51
Regning 50 50 48

Vi har hatt en liten nedgang i regning, mens det er bedre resultater i både lesing og engelsk. Høsten
2019 hadde skolen et samarbeid med OsloMet for å øke kompetansen ti l lærerne, fokuset var på
lesing og engelsk i alle fag. Dette skoleåret har vi hatt nært samarbeid med kommunens Iese- og
skriverådgiver. Hun har sammen med lokal lesekoordinator bidratt t i l kompetanseheving i
personalet.

En elevgruppe har rustet opp skolebiblioteket, og vi vil fortsette å tilrettelegge for at bøker er lett
tilgjengelig for alle gjennom skoledagen ved å ha bokkasser og tilpasset lesestoff plassert ut i
klasserom og trinnarealer. Det legges ti l rette for hyggelige leseopplevelser på SFO. Vi har også
kartlagt skolens konkreter i matematikk og vil kjøpe inn mer materiell som klosser, byggematerialer,
terninger, spill, tellebrikker, målbånd, vekter mm. For å styrke regning og matematisk forståelse. Vi
har jobber systematisk med resultatene på kartleggingsprøver og nasjonale prøver og alle lærerne
har vært med på gjennomgang og sett på hva vi kan gjøre for å bedre resultatene.
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Nasjonale prøver viser bare resultater for en elevgruppe en gang i løpet av barneskolen. Resultatene 
vil derfor variere. Systemet vil allikevel kunne hjelpe oss med hvordan vi bør tilrettelegge for den 
enkelte hvis de scorer lavt. 
  

Nasjonale prøver viser bare resultater for en elevgruppe en gang i løpet av barneskolen. Resultatene
vil derfor variere. Systemet vil allikevel kunne hjelpe oss med hvordan vi bør tilrettelegge for den
enkelte hvis de scorer lavt.
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Tårnåsen skole 

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG 
FOKUS PÅ SKOLEÅRET 2021-22 
Skolen har hatt særlig fokus på å videreutvikle 
pedagogisk praksis i tråd med innføringen av 
LK20. Skolen har jobbet med seks 
gjennomgående temaer med klare mål og 
kjerneelementer på alle trinn. Skolen har videre 
jobbet med utviklingen av elevaktivitet, og 
medvirkning for å legge til rette for kritisk 
tenkning og dybdelæring. Vi har erfart at denne 
arbeidsformen krever noe mer fleksibilitet i tidsbruken, og vil neste skoleår redusere til fire 
temaperioder for å sikre konsolidering av læring før vi går videre.  
 
Skolen har videre hatt fokus på innføring av digitale læremidler. Erfaringene her er premature, men 
vi ser allerede at vi har behov for en kombinasjon av elevbøker og iPad. Vi vil fortsatt jobbe med å 
utvikle en god arbeids og læringsform for elevene, både med tanke på strategier og metode. 
 
Personalet på skolen har også jobbet frem en ny visjon: Livsmestring gjennom utforskende og 
inkluderende læring» hvor sentrale verdier er mangfold, raus og robust. 

 
Elevene skal i løpet av sine syv år her på Tårnåsen erfare verdiforankringen i LK20 overordnet del. 
Elevene skal «lære og lære», oppøve ferdigheter og mestre aktuelle strategier for å utvikle seg til 
selvstendige individer som bidrar i samfunnet. Kommunens verdier; omsorg, ansvar og respekt er 
viktige i dette arbeidet.  
 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
• Videreutvikling av helhetlig pedagogisk praksis med forankring i LK20. 
• Videreutvikle de fire gjennomgående temaene.  
• Utvikle fagfordypningsdager med fokus på tverrfaglig opplæring på alternative 

læringsarenaer. 
• Utvikle en plan for sosial kompetanse og ferdighetstrening.  
• Samarbeide med læringsmiljøteamet for å sikre felles og gjennomgående praksis i 

personalet, både skole og SFO.  
• Utvikle SFO til å være en likeverdig læringsarena med fokus på lekende læring.  
• Utvikle et inkluderende læringsmiljø hvor elevene både medvirker og tar medansvar for egen 

læring, både faglig og sosialt.  
• Utvikle profesjonsfellesskapet til et fagmiljø som jobber ut ifra forskning- og erfaringsbasert 

kunnskap.   

Tårnåsen skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG
FOKUSPÅ SKOLEÅRET 2021-22
Skolen har hatt særlig fokus på å videreutvikle
pedagogisk praksis i tråd med innføringen av
LK20. Skolen har jobbet med seks
gjennomgående temaer med klare mål og
kjerneelementer på alle trinn. Skolen har videre
jobbet med utviklingen av elevaktivitet, og
medvirkning for å legge ti l rette for kritisk
tenkning og dybdelæring. Vi har erfart at denne
arbeidsformen krever noe mer fleksibilitet i tidsbruken, og vil neste skoleår redusere ti l fire
temaperioder for å sikre konsolidering av læring før vi går videre.

Skolen har videre hatt fokus på innføring av digitale læremidler. Erfaringene her er premature, men
vi ser allerede at vi har behov for en kombinasjon av elevbøker og iPad. Vi vil fortsatt jobbe med å
utvikle en god arbeids og læringsform for elevene, både med tanke på strategier og metode.

Personalet på skolen har også jobbet frem en ny visjon: Livsmestring gjennom utforskende og
inkluderende læring» hvor sentrale verdier er mangfold, raus og robust.

Elevene skal i løpet av sine syv år her på Tårnåsen erfare verdiforankringen i LK20 overordnet del.
Elevene skal «lære og lære», oppøve ferdigheter og mestre aktuelle strategier for å utvikle seg ti l
selvstendige individer som bidrar i samfunnet. Kommunens verdier; omsorg, ansvar og respekt er
viktige i dette arbeidet.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
• Videreutvikling av helhetlig pedagogisk praksis med forankring i LK20.
• Videreutvikle de fire gjennomgående temaene.
• Utvikle fagfordypningsdager med fokus på tverrfaglig opplæring på alternative

læringsarenaer.
• Utvikle en plan for sosial kompetanse og ferdighetstrening.
• Samarbeide med læringsmiljøteamet for å sikre felles og gjennomgående praksis i

personalet, både skole og SFO.
• Utvikle SFO til å være en likeverdig læringsarena med fokus på lekende læring.
• Utvikle et inkluderende læringsmiljø hvor elevene både medvirker og tar medansvar for egen

læring, både faglig og sosialt.
• Utvikle profesjonsfellesskapet ti l et fagmiljø som jobber ut ifra forskning- og erfaringsbasert

kunnskap.
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LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,4 4,1 4,4 
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,7 
Vurdering for læring 3,9 4,0 4,0 
Læringskultur 3,8 4,0 4,1 
Mestring 4,1 4,0 4,1 
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8 3,9 
Mobbing på skolen * 7,6 % 11,5 % 

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
• Elevene rapporterer høyere score på alle indekser utenom mobbing når en sammenligner årets 

tall med tidligere år. Dette er andre elevkull så tallene sier lite om utviklingen til dette 7. trinnet. 
Skolen har med bakgrun i dette gjennomført elevundersøkelsen på 5.-7. trinn våren 2022 for å ha 
et bedre grunnlag for iverksetting av tiltak. Skolen har også gjennomført kommunens 
skolemiljøundersøkelse, og vi ser i flere tilfeller at det er store avvik på opplevd mobbing, 
trakasering.  

• Skolen har jobbet aktivt med analyse av tallene, planer rundt utsatte elever og med tiltak for 
trinnene. Skolen har, blant annet med bakgrunn i dette arbeidet, inngått et samarbeid med 
skolemiljøteamet.  

• Skolen har også nedsatt en gruppe for utvikling av en skoleomfattende sosial- og 
ferdighetstrenings plan. Opplæring i sosial kompetanse settes på planen for alle klasser på skolen 
fra høsten 2022. 

• Skolen vil også jobbe med forankring av elevenes medvirkning til læringsfellesskapet både når 
det gjelder det faglige og ikke minst det sosiale. Gjennom utforskende og inkluderende læring vil 
skolen legge til rette for tilhørighet og at elevene opplever å bli anerkjent og vist tillit. 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5 trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 49 55 52 
Lesing 51 53 53 
Regning 50 57 51 

 
Skolens elever scorer over landssnitt på alle tre prøvene. Vi ser imidlertid at vi har en stor 
opphopning av antall elever på mestringsnivå 2. Målet vil bli å redusere antallet på nivå 1 og 2, for å 
sikre en økning på nivå 3. Resultatene vil variere ettersom de individuelle tilretteleggingene på de 
forskjellige årskullene varierer. Men med en tyngre satsning tidligere i opplæringsløpet vil kunne gi et 
bredere fundament i elevenes læring. Tiltak for skolen er derfor et tettere sammarbeid med SFO, 
innføring av lekende læring som metode, styrkning av tidlig innsats og å gi trinnene mer fleksibilitet i 
organiseringen gjennom skoledagene. Vi har, på hele skolen innført fagfordypningsdager hvor 
opplæring i strategier, undring og faglig fordypning vil være fokus.  
  

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,4 4,1 4,4
Støtte fra lærerne 4,6 I 4,5 4,7
Vurdering for læring 3,9 4,0 4,0
Læringskultur 3,8 I 4,0 4,1
Mestring 4,1 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 I 3,8 3,9
Mobbing på skolen * 7,6% 11,5%

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

• Elevene rapporterer høyere score på alle indekser utenom mobbing når en sammenligner årets
tall med tidligere år. Dette er andre elevkull så tallene sier lite om utviklingen ti l dette 7. trinnet.
Skolen har med bakgrun i dette gjennomført elevundersøkelsen på 5.-7. trinn våren 2022 for å ha
et bedre grunnlag for iverksetting av tiltak. Skolen har også gjennomført kommunens
skolemiljøundersøkelse, og vi ser i flere tilfeller at det er store avvik på opplevd mobbing,
trakasering.

• Skolen har jobbet aktivt med analyse av tallene, planer rundt utsatte elever og med tiltak for
trinnene. Skolen har, blant annet med bakgrunn i dette arbeidet, inngått et samarbeid med
skolemiljøteamet.

• Skolen har også nedsatt en gruppe for utvikling av en skoleomfattende sosial- og
ferdighetstrenings plan. Opplæring i sosial kompetanse settes på planen for alle klasser på skolen
fra høsten 2022.

• Skolen vil også jobbe med forankring av elevenes medvirkning ti l læringsfellesskapet både når
det gjelder det faglige og ikke minst det sosiale. Gjennom utforskende og inkluderende læring vil
skolen legge ti l rette for tilhørighet og at elevene opplever å bli anerkjent og vist till it.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5 trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 49 55 52
Lesing I 51 53 I 53
Regning 50 57 51

Skolens elever scorer over landssnitt på alle t re prøvene. Vi ser imidlertid at vi har en stor
opphopning av antall elever på mestringsnivå 2. Målet vil bli å redusere antallet på nivå l og 2, for å
sikre en økning på nivå 3. Resultatene vil variere ettersom de individuelle tilretteleggingene på de
forskjellige årskullene varierer. Men med en tyngre satsning tidligere i opplæringsløpet vil kunne gi et
bredere fundament i elevenes læring. Tiltak for skolen er derfor et tettere sammarbeid med SFO,
innføring av lekende læring som metode, styrkning av tidlig innsats og å gi trinnene mer fleksibilitet i
organiseringen gjennom skoledagene. Vi har, på hele skolen innført fagfordypningsdager hvor
opplæring i strategier, undring og faglig fordypning vil være fokus.
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Vassbonn skole 

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS 
PÅ SKOLEÅRET 2021-22 
Våre satsingsområder skoleåret 2021-22 har vært 
 
Digitalisering 
Prosjektet vi har hatt med OsloMet har vært 
interessant og utviklende for undervisningen. 
Selv om arbeidet med prosjektet ble noe 
redusert som følge av pandemien, har vi sett en 
endring i bruken av digitale verktøy og metoder 
på alle trinn. Skolen har bedt om forlenget prosjektperiode ut skoleåret 2022/23 for å sikre at den 
gode utviklingen vi er inne i kan kvalitetssikres på en god måte før samarbeidet med OsloMet 
avsluttes.  
  
Fagfornyelsen  
Også dette skoleåret har det vært høyt fokus på de tre tverrfaglige områdene – Demokrati og 
medborgerskap – Folkehelse og livsmestring – Bærekraftig utvikling. Vi har god erfaring med å dele 
skoleåret inn i tre perioder. Denne formen fungerer godt på Vassbonn skole. Vi vil derfor fortsette å 
utvikle denne modellen.  

 
Elevaktive læringsformer 
Digitaliseringsprosjektet har spilt en viktig rolle for å utvikle gode elevaktive arbeidsformer. Dette 
skoleåret har vi vært innom forskjellige former for vurdering som også kan bidra til bedre og mer 
elevaktive læringsformer. Skolen har deltatt på opplæringen som har vært felles for alle skolene i 
Nordre Follo. Denne fellesopplæringen har fungert godt som et grunnlag for det videre arbeid vi må 
gjøre på Vassbonn skole for å bedre skolens vurderingspraksis.  
  
Skole - hjemsamarbeid  
Skolen har hatt et godt og aktivt samarbeid med Fau. Fau har deltatt aktivt i planlegging av 
foreldredugnad, 17.mai og har bidratt til at alle trinn har fått gjennomført interessante og aktuelle 
ekskursjoner.  
    
Trygt og godt skolemiljø  
Aktivitetsdager hvor elever fra flere trinn blandes i grupper er et positivt tiltak som kan bidra til trygt 
og godt skolemiljø. Etter ønske fra elevrådet har vi dette skoleåret fått gjennomført flere 
aktivitetsdager hvor elever fra flere trinn blandes i grupper. Aktivitetsdagene ble gjennomført så fort 
retningslinjene under pandemien ga rom for det.  

 
Under pandemien har skolen gitt egne tilbud til de sårbare elevene. Mange elever fikk tilbud om 
fysisk tilstedeværelse på skolen fremfor hjemmeskole. De eleven som kom til skolen fikk være med 
voksne de kjente fra før. Sårbare elever som ikke takket ja til tilbud om et fysisk skoletilbud ble fulgt 
ekstra tett opp av kontaktlærer med hyppige telefonsamtaler/teamsmøter. Foreldre ble kontaktet 
hvis elever ikke møtte opp til teamsundervisningen.  
 
Noen av de elevene som opplevde det som krevende å komme tilbake til ordinær skole, fikk tilbud 
om ekstra svømmetimer for å gjøre skoledagen med positiv. Kontaktlærerne har i løpet av 
pandemien brukt mye tid på å sette sammen kohorter og grupper. Det har vært viktig å lage mest 
mulig trygge rammer, samtidig som de har sett at elever har fått nye venner og en bredere 
kontaktflate på trinnet enn de de hadde tidligere. 

Vassbonn skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS
PÅ SKOLEÅRET 2021-22
Våre satsingsområder skoleåret 2021-22 har vært

Digitalisering
Prosjektet vi har hatt med OsloMet har vært
interessant og utviklende for undervisningen.
Selv om arbeidet med prosjektet ble noe
redusert som følge av pandemien, har vi sett en
endring i bruken av digitale verktøy og metoder
på alle trinn. Skolen har bedt om forlenget prosjektperiode ut skoleåret 2022/23 for å sikre at den
gode utviklingen vi er inne i kan kvalitetssikres på en god måte før samarbeidet med OsloMet
avsluttes.

Fagfornyelsen
Også dette skoleåret har det vært høyt fokus på de tre tverrfaglige områdene - Demokrati og
medborgerskap - Folkehelse og livsmestring - Bærekraftig utvikling. Vi har god erfaring med å dele
skoleåret inn i tre perioder. Denne formen fungerer godt på Vassbonn skole. Vi vil derfor fortsette å
utvikle denne modellen.

Elevaktive læringsformer
Digitaliseringsprosjektet har spilt en viktig rolle for å utvikle gode elevaktive arbeidsformer. Dette
skoleåret har vi vært innom forskjellige former for vurdering som også kan bidra til bedre og mer
elevaktive læringsformer. Skolen har deltatt på opplæringen som har vært felles for alle skolene i
Nordre Follo. Denne fellesopplæringen har fungert godt som et grunnlag for det videre arbeid vi må
gjøre på Vassbonn skole for å bedre skolens vurderingspraksis.

Skole - hjemsamarbeid
Skolen har hatt et godt og aktivt samarbeid med Fau. Fau har deltatt aktivt i planlegging av
foreldredugnad, 17.mai og har bidratt t i l at alle trinn har fått gjennomført interessante og aktuelle
ekskursjoner.

Trygt oggodt skolemiljø
Aktivitetsdager hvor elever fra flere trinn blandes i grupper er et positivt tiltak som kan bidra ti l trygt
og godt skolemiljø. Etter ønske fra elevrådet har vi dette skoleåret fått gjennomført flere
aktivitetsdager hvor elever fra flere trinn blandes i grupper. Aktivitetsdagene ble gjennomført så fort
retningslinjene under pandemien ga rom for det.

Under pandemien har skolen gitt egne tilbud ti l de sårbare elevene. Mange elever fikk tilbud om
fysisk tilstedeværelse på skolen fremfor hjemmeskole. De eleven som kom til skolen fikk være med
voksne de kjente fra før. Sårbare elever som ikke takket ja til ti lbud om et fysisk skoletilbud ble fulgt
ekstra tett opp av kontaktlærer med hyppige telefonsamtaler/teamsmøter. Foreldre ble kontaktet
hvis elever ikke møtte opp ti l teamsundervisningen.

Noen av de elevene som opplevde det som krevende å komme tilbake til ordinær skole, fikk tilbud
om ekstra svømmetimer for å gjøre skoledagen med positiv. Kontaktlærerne har i løpet av
pandemien brukt mye tid på å sette sammen kohorter og grupper. Det har vært viktig å lage mest
mulig trygge rammer, samtidig som de har sett at elever har fått nye venner og en bredere
kontaktflate på trinnet enn de de hadde tidligere.
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FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Digitalisering, elevaktive læringsformer og god vurderingspraksis vil skolen jobbe særskilt med 
skoleåret 2022/23. I tillegg vil vi fortsette å opprettholde og utvikle det gode samarbeidet vi har med 
Fau. Trygt og godt skolemiljø er hele tiden en stor del av skolens utviklingsarbeid. Som følge av en 
tilbakemelding fra Statsforvalteren våren 2022 vil skolen dette året legge særskilt vekt på en 
skriftliggjøring av kartlegginger og analyser som gjøres når elever ikke opplever skolemiljøet som 
trygt og godt.  

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,5 4,3 4,3 
Støtte fra lærerne 4,6 4,7 4,5 
Vurdering for læring 3,7 3,9 3,9 
Læringskultur 3,8 4,0 4,0 
Mestring 4,0 4,1 4,2 
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 4,0 3,8 
Mobbing på skolen 0,0 % * 0,0 % 

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Noe nedgang i trivsel kan skyldes at pandemien førte til mye uro i skoledagen og strenge regler for 
bruk av klasserom og skolegård. Vi så allerede på slutten av skoleåret økt aktivitet og god stemning i 
skolegården i friminuttene.  
 
Arbeidet med å bedre vurderingspraksisen vil fortsette skoleåret 2022-23.  
Som følge av pandemien ble ikke elevrådsrabeidet gjennomført på en god nok måte skoleåret 2021-
22. Flere av møtene ble gjennomført på teams, som viste seg å ikke være et så godt fora for 
diskusjoner og meningsutveksling hos så unge elever.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 51 51 51 
Lesing 51 55 53 
Regning 53 53 51 

Skolen er fornøyd med resultatene på de nasjonale prøvene dette skoleåret med tanke på at elevene 
har mistet noe ordinær skolegang som følge av pandemien. Resultatene bør bli noe bedre skoleåret 
2022-23. Et av tiltakene er at flere lærere har fått delvis permisjon skoleåret 2022-23 for å ta 
videreutdanning i matematikk og norsk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Digitalisering, elevaktive læringsformer og god vurderingspraksis vil skolen jobbe særskilt med
skoleåret 2022/23. I tillegg vil vi fortsette å opprettholde og utvikle det gode samarbeidet vi har med
Fau. Trygt og godt skolemiljø er hele tiden en stor del av skolens utviklingsarbeid. Som følge av en
tilbakemelding fra Statsforvalteren våren 2022 vil skolen dette året legge særskilt vekt på en
skriftliggjøring av kartlegginger og analyser som gjøres når elever ikke opplever skolemiljøet som
trygt og godt.

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,5 4,3 4,3
Støtte fra lærerne 4,6 I 4,7 I 4,5
Vurdering for læring 3,7 3,9 3,9
Læringskultur 3,8 I 4,0 I 4,0
Mestring 4,0 4,1 4,2
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 I 4,0 I 3,8
Mobbing på skolen 0,0% * 0,0%

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Noe nedgang i trivsel kan skyldes at pandemien førte ti l mye uro i skoledagen og strenge regler for
bruk av klasserom og skolegård. Vi så allerede på slutten av skoleåret økt aktivitet og god stemning i
skolegården i friminuttene.

Arbeidet med å bedre vurderingspraksisen vil fortsette skoleåret 2022-23.
Som følge av pandemien ble ikke elevrådsrabeidet gjennomført på en god nok måte skoleåret 2021-
22. Flere av møtene ble gjennomført på teams, som viste seg å ikke være et så godt fora for
diskusjoner og meningsutveksling hos så unge elever.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 51 51 51
Lesing I 51 55 I 53
Regning 53 53 51

Skolen er fornøyd med resultatene på de nasjonale prøvene dette skoleåret med tanke på at elevene
har mistet noe ordinær skolegang som følge av pandemien. Resultatene bør bli noe bedre skoleåret
2022-23. Et av tiltakene er at flere lærere har fått delvis permisjon skoleåret 2022-23 for å ta
videreutdanning i matematikk og norsk.
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Vevelstadåsen skole 

 
FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUS PÅ 
SKOLEÅRET 2021-22 
• Vi har hatt særlig tilrettelegging for å ha et tilbud på 

skolen til sårbare barn under pandemien.  
• Vi har hatt fokus på sosiale aktiviteter for elevene 

med forskjellige turneringer og sosiale arrangement i 
regi av elevrådet.  

• Vi har jobbet med innføring av kommunens lese- og 
skriveplan med særlig fokus på ord og begreper. 

• Vi har gjennom året hatt workshop i personalet med 
erfaringsdeling og opplæring i programmering og ulike pedagogiske apper.  

• I PALS jobber vi systematisk med tema på hele skolen og elevenes språkbruk er et tema som vi 
jobber med gjennom hele året.  

• Vi har prøvd ut forskjellige nye digitale læreverk og har hatt en evalueringsprosess for videre 
utprøving. 

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
Vi jobber kontinuerlig med innføring av læreplanen. Videre skal vi jobbe i personalet med hvordan vi 
kan legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, 
demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Vurdering er også et tema vi kommer til 
jobbe med gjennom hele året for felles praksis.  
 
Vi ønsker større kompetanse i personalet innen psykisk helse. Vi har dette som tema på plandager og 
i utviklingstid hvor vi lærer om tegn og signaler for å se barn som har det vanskelig med spesielt fokus 
på vold og overgrep. Vi skal starte med et program som heter «Syngende skole». 

LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen  2019-20 2020-21 2021-22 

Trivsel 4,5 4,2 4,3 
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,4 
Vurdering for læring 4,1 3,7 3,9 
Læringskultur 4,4 4,0 4,0 
Mestring 4,2 4,0 4,0 
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,7 4,0 
Mobbing på skolen * * 0,0 % 

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Vi vil fremdeles ha fokus på et trygt og godt skolemiljø og jobbe systematisk med PALS i skolen. 
Vurdering for læring og elevdemokrati og medvirkning er to hovedområder vi vil ha særlig fokus på 
videre.  

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 51 57 53 
Lesing 49 54 52 
Regning 48 53 47 

Vevelstadåsen skole

FORHOLD SKOLEN HAR HATT SÆRLIG FOKUSPÅ
SKOLEÅRET 2021-22
• Vi har hatt særlig tilrettelegging for å ha et tilbud på

skolen ti l sårbare barn under pandemien.
• Vi har hatt fokus på sosiale aktiviteter for elevene

med forskjellige turneringer og sosiale arrangement i
regi av elevrådet.

• Vi har jobbet med innføring av kommunens Iese- og ..
- -skriveplan med særlig fokus på ord og begreper. ' ·_.-- , .<4

• Vi har gjennom året hatt workshop i personalet med ..,.·. .'· .-.- • , ,
erfaringsdeling og opplæring i programmering og ulike pedagogiske apper.

• I PALS jobber vi systematisk med tema på hele skolen og elevenes språkbruk er et tema som vi
jobber med gjennom hele året.

• Vi har prøvd ut forskjellige nye digitale læreverk og har hatt en evalueringsprosess for videre
utprøving.

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
Vi jobber kontinuerlig med innføring av læreplanen. Videre skal vi jobbe i personalet med hvordan vi
kan legge ti l rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring,
demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling. Vurdering er også et tema vi kommer ti l
jobbe med gjennom hele året for felles praksis.

Vi ønsker større kompetanse i personalet innen psykisk helse. Vi har dette som tema på plandager og
i utviklingstid hvor vi lærer om tegn og signaler for å se barn som har det vanskelig med spesielt fokus
på vold og overgrep. Vi skal starte med et program som heter «Syngende skole».

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 2019-20 2020-21 2021-22

Trivsel 4,5 4,2 4,3
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 I 4,4
Vurdering for læring 4,1 3,7 3,9
Læringskultur 4,4 4,0 I 4,0
Mestring 4,2 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,7 I 4,0
Mobbing på skolen * * 0,0%

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Vi vil fremdeles ha fokus på et trygt og godt skolemiljø og jobbe systematisk med PALS i skolen.
Vurdering for læring og elevdemokrati og medvirkning er to hovedområder vi vil ha særlig fokus på
videre.

GRUNNLEGGENDEFERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 51 57 53
Lesing I 49 54 I 52
Regning 48 53 47
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Vi jobber systematisk med resultatene på nasjonale prøver i hele personalet. Vi har analysert 
resultatene og jobber blant annet videre med den type oppgaver som elevene har lavest skår på 
både klassevis og i grupper. Vi hadde svært høye resultater i fjor som det kanskje ikke er realsitisk å 
oppnå hvert år. Vi er en skole med få elever på trinnet som gir større utslag for variasjon fra år til år. 
 
 
  

Vi jobber systematisk med resultatene på nasjonale prøver i hele personalet. Vi har analysert
resultatene og jobber blant annet videre med den type oppgaver som elevene har lavest skår på
både klassevis og i grupper. Vi hadde svært høye resultater i fjor som det kanskje ikke er realsitisk å
oppnå hvert år. Vi er en skole med få elever på trinnet som gir større utslag for variasjon fra år ti l år.
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Østli skole 

FORHOLD SOM SKOLEN HAR HATT SÆRLIG 
FOKUS PÅ SKOLEÅRET 2021/22 

• Østli skole har gjennom perioden med 
pandemi hatt stort fokus på å kunne tilby så 
normale skolehverdager som mulig, med 
gjeldende smitteverntiltak for elevene. Vi har i 
stor grad klart å opprettholde ordinær 
undervisning gjennom hele pandemien. 

• På Østli skole har vi videreutviklet arbeidet 
med tverrfaglige temaer. Skolen er i gang med 
å organisere årsplanen i tråd med de tre tverrfaglige temaene i læreplanen. Det har også 
vært gjennomført et arbeid for å knytte skolens årlige forestillinger på hvert trinn opp mot de 
tverrfaglige temaene.  

• På Østli skole har vi jobbet systematisk for å øke elevenes deltagelse i vurdering av egen 
læring. Skolens undervisningspersonale har deltatt på felles kommunal opplæring om 
vurdering, og prøvd ut ulike vurderingsformer sammen med sine elever. Skolen har hatt 
kompetanseheving og refleksjon rundt elevaktivitet og dialogisk undervisning. 

• Vi har drøftet formen på utviklingssamtalene og er i gang med å videreutvikle dette i en 
retning hvor eleven selv er mer delaktig, i tråd med ny vurderingsforskrift og læreplan. 

• Skolen har gjennomført tre felles temaperioder; bærekraftig utvikling, demokrati og 
medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Vi har hatt erfaringsdeling i etterkant av 
periodene. Arbeidet er blitt systematisert og lagt inn i årsplanene på de ulike trinnene. 
Årsplaner og forslag til undervisningsopplegg for hvert tema ligger lagret og tilgjengelig for 
hele personalet i Teams. 

• Skolen har en velfungerende plangruppe som har et godt samarbeid med IKT-koordinator. 
• På Østli skole har vi gode systemer for å ivareta sårbare elever. Ressursteam og 

sosialpedagogisk team bestående av ressurskoordinator, skolens ledelse, miljøterapeut, 
helsesykepleier og rådgivere fra PPT drøfter saker for å finne frem til de beste måtene å 
møte de sårbare elevene på. Vi er opptatt av å ha tett kontakt med foreldre til sårbare 
elever, og samarbeider med ulike instanser for å ivareta disse barna på en god måte. 

• På Østli skole har vi våren 2022 igangsatt et kompetansehevingstiltak for å øke lærernes 
trygghet i voksenrollen. Lærerne skoleres i «Den autoritative voksenrollen i barnehage og 
skole» i samarbeid med Pål Roland (Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger).  

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDERE UTVIKLINGSARBEID 
• Skolen vil videreutvikle arbeidet med elevenes deltagelse i vurdering og i planleggingen av 

undervisningen, i tråd med ny læreplan. Vi ser av resultatene på elevundersøkelsen (7. trinn) 
at dette bør være et fokusområde videre. 

• Vi vil jobbe systematisk med erfaringsdeling og refleksjon rundt undervisning, læring og 
vurdering. 

• Skolen vil jobbe med en bevisstgjøring rundt bruk av digitale verktøy og samtidig ha fokus på 
å utvikle digital kompetanse og nettvett hos elevene. 

• Vi vil videreføre arbeidet med «Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole» (Pål 
Roland) i samarbeid med to andre barneskoler i kommunen. Det settes av to hele plandager i 
juni og august til dette. Og arbeidet med temaet vil fortsette gjennom skoleåret. 
 
 

 

Østli skole

FORHOLD SOM SKOLEN HAR HATT SÆRLIG
FOKUSPÅ SKOLEÅRET 2021/22

• Østli skole har gjennom perioden med
pandemi hatt stort fokus på å kunne tilby så
normale skolehverdager som mulig, med
gjeldende smitteverntiltak for elevene. Vi har i
stor grad klart å opprettholde ordinær
undervisning gjennom hele pandemien.

• På Østli skole har vi videreutviklet arbeidet
med tverrfaglige temaer. Skolen er i gang med
å organisere årsplanen i tråd med de tre tverrfaglige temaene i læreplanen. Det har også
vært gjennomført et arbeid for å knytte skolens årlige forestillinger på hvert trinn opp mot de
tverrfaglige temaene.

• På Østli skole har vi jobbet systematisk for å øke elevenes deltagelse i vurdering av egen
læring. Skolens undervisningspersonale har deltatt på felles kommunal opplæring om
vurdering, og prøvd ut ulike vurderingsformer sammen med sine elever. Skolen har hatt
kompetanseheving og refleksjon rundt elevaktivitet og dialogisk undervisning.

• Vi har drøftet formen på utviklingssamtalene og er i gang med å videreutvikle dette i en
retning hvor eleven selv er mer delaktig, i tråd med ny vurderingsforskrift og læreplan.

• Skolen har gjennomført tre felles temaperioder; bærekraftig utvikling, demokrati og
medborgerskap og folkehelse og livsmestring. Vi har hatt erfaringsdeling i etterkant av
periodene. Arbeidet er blitt systematisert og lagt inn i årsplanene på de ulike trinnene.
Årsplaner og forslag ti l undervisningsopplegg for hvert tema ligger lagret og tilgjengelig for
hele personalet i Teams.

• Skolen har en velfungerende plangruppe som har et godt samarbeid med IKT-koordinator.
• På Østli skole har vi gode systemer for å ivareta sårbare elever. Ressursteam og

sosialpedagogisk team bestående av ressurskoordinator, skolens ledelse, miljøterapeut,
helsesykepleier og rådgivere fra PPT drøfter saker for å finne frem ti l de beste måtene å
møte de sårbare elevene på. Vi er opptatt av å ha tett kontakt med foreldre ti l sårbare
elever, og samarbeider med ulike instanser for å ivareta disse barna på en god måte.

• På Østli skole har vi våren 2022 igangsatt et kompetansehevingstiltak for å øke lærernes
trygghet i voksenrollen. Lærerne skoleres i «Den autoritative voksenrollen i barnehage og
skole» i samarbeid med Pål Roland (Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger).

FORHOLD SOM STÅR SÆRLIG SENTRALT I SKOLENS VIDEREUTVIKLINGSARBEID
• Skolen vil videreutvikle arbeidet med elevenes deltagelse i vurdering og i planleggingen av

undervisningen, i tråd med ny læreplan. Vi ser av resultatene på elevundersøkelsen (7. trinn)
at dette bør være et fokusområde videre.

• Vi vil jobbe systematisk med erfaringsdeling og refleksjon rundt undervisning, læring og
vurdering.

• Skolen vil jobbe med en bevisstgjøring rundt bruk av digitale verktøy og samtidig ha fokus på
å utvikle digital kompetanse og nettvett hos elevene.

• Vi vil videreføre arbeidet med «Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole» (Pål
Roland) i samarbeid med to andre barneskoler i kommunen. Det settes av to hele plandager i
juni og august t i l dette. Og arbeidet med temaet vil fortsette gjennom skoleåret.
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LÆRINGSMILJØ 
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22 
Trivsel 4,5 4,6 4,5 
Støtte fra lærerne 4,7 4,7 4,5 
Vurdering for læring 4,2 4,3 3,9 
Læringskultur 4,3 4,2 4,1 
Mestring 3,9 4,1 4,2 
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 4,3 3,6 
Mobbing på skolen 0,0 % * 0,0 % 

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på 
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. 
 
Resultatene på elevundersøkelsen på 7.trinn viser at elevene trives på Østli. Vi har høy trivsel og lite 
mobbing på skolen. Resultatet viser en nedgang på læringskultur. Når vi går inn i tallene ser vi at vi 
får lavt skår på arbeidsro i timene. Skolen vil derfor ha særlig fokus på dette i det videre arbeidet 
med skolemiljøet. Det samme gjelder området elevdemokrati. 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Nasjonale prøver 5. trinn  2019-20 2020-21 2021-22 
Engelsk 51 52 54 
Lesing 52 54 54 
Regning 52 55 53 

 
Østli skole har i mange år hatt svært gode og jevne resultater på nasjonale prøver. Det jobbet 
systematisk med lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter i alle fag.  

LÆRINGSMILJØ
Elevundersøkelsen 7. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Trivsel 4,5 4,6 4,5
Støtte fra lærerne 4,7 I 4,7 I 4,5
Vurdering for læring 4,2 4,3 3,9
Læringskultur 4,3 I 4,2 I 4,1
Mestring 3,9 4,1 4,2
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 I 4,3 I 3,6
Mobbing på skolen 0 ,0% * 0 ,0%

*Resultatet for samleskåren «Mobbing på skolen» unntas offentlighet hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på
skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

Resultatene på elevundersøkelsen på 7.trinn viser at elevene trives på Østli. Vi har høy trivsel og lite
mobbing på skolen. Resultatet viser en nedgang på læringskultur. Når vi går inn i tallene ser vi at vi
får lavt skår på arbeidsro i timene. Skolen vil derfor ha særlig fokus på dette i det videre arbeidet
med skolemiljøet. Det samme gjelder området elevdemokrati.

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER
Nasjonale prøver 5. trinn 2019-20 2020-21 2021-22
Engelsk 51 52 54
Lesing I 52 54 I 54
Regning 52 55 53

Østli skole har i mange år hatt svært gode og jevne resultater på nasjonale prøver. Det jobbet
systematisk med lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdigheter i alle fag.
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