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1. SAMMENDRAG.

Velkommen som leser av årets tilstandsrapport for Jevnakerskolen.
Den årlige tilstandsrapporten har som mål å bidra til større oppmerksomhet om kvaliteten på
opplæringen. Rapporten er ment å være et utgangspunkt for dialog, drøfting og planlegging av
arbeidet med kvalitetsutvikling i kommunen.

Jevnakerskolen har i år hatt to satsingsområder
Trygt og godt læringsmiljø
Med 2020 i sikte –innføring av nytt læreplanverk

Skolene har gjennom læringsprosesser i skolenes personalerjobbet aktivt med disse to
satsingsområdene. Vi ser av resultatene på elevundersøkelsen at Jevnakerskolen har lykkes
med å skape gode resultater når det gjelder trygt og godt læringsmiljø. Når det gjelder det
andre satsingsområdet, “Med 2020 i sikte -innføring av nyttlæreplanverk”, vil det ta lang tid
å se alle resultater av dettearbeidet gjennom bedring av elevresultater. Det tar 10 år å følge et
kull elever gjennom hele grunnskolen. Vi har selvfølgelig som mål at elevene skal erfare
overgangen til ny plan allerede fra første dag på det trinnet de er høsten 2020.

Hovedfunn
Resultatene fra nasjonale prøver viser at elever i Jevnakerskolen presterer under
landsgjennomsnittet i engelsk lesing og regning. Det er forskjeller mellom barneskolene. På
skriftlig eksamen våren 2019, lå resultatet i engelsk over landsgjennomsnittet, mens resultatet
i matematikk lå under landsgjennomsnittet. På muntlig eksamen lå noen resultater over
landsgjennomsnittet, mens andre lå under. Grunnskolepoeng lå under landsgjennomsnittet.

Jevnakerskolen har gode resultater på elevundersøkelsen. Det mest gledelige er at
mobbetallene er svært lave. I offentliggjøringen av resultatene, er mobbeprosenten så liten at
resultatet er prikket, det betyr unntatt offentlighet siden det er færre enn femelever. For
Bergerbakken skole er resultatet 0. Foreldreundersøkelsen ang. SFO viser at tilbudet på Toso
og Bergerbakken oppleves noe forskjellig. I forhold til trivsel er resultatet ved Bergerbakken
skole noe høyere enn ved Toso skole, men tilfredstillende ved begge skoler.

Jevnakerskolen har jobbetmed å gi elever mest mulig tilpasset opplæring, som dermed kan
føre til mindrespesialundervisning. Tallene viser at færre elever får spesialundervisning i år
enn tidligere år. For mange Jevnakerelever sliter med å gjennomføre videregående opplæring
innen 5 år.



Veien videre
Jevnakerskolen må i årene som kommer jobbe målrettet for å heve elevenes prestasjoner på
nasjonale prøver og eksamen. Skolene må jobbe systematisk ut i fra forskning og erfaringer.
Metoder som forskningsmessig gir gode resultater, målæres og tas i bruk. Alle i
Jevnakerskolen må ta del i de kollektive læringsprosessene for at elevene skal nyte godt av
nye metoder i alle klasserom.

Jevnakerskolen har vist at det går an å skape goderesultater sammen. Det er
læringsmiljøprosjektet et godt eksempelpå. Tydelig fokus på å jobbesystematisk,
forskningsbasert og i fellesskapgir resultater. Det er nå viktig at det gode arbeidet som har
blitt gjort i læringsmiljøprosjektet videreføres ved skolene. Vi kan ikke si oss ferdige med
arbeidet rundt elevenes læringsmiljø da dette pågår kontinuerlig, men vi kjenner og har lært
noen kjerneelementer og arbeidsmetoder som gjør at vi kan si at vi er en kommune med
nulltoleranse mot mobbing.

Jevnakerskolen har sattseg resultatmål for indikatorene i rapporten. Vi er stadig mer
proaktive enn vi har vært og det ligger bedre til rette for det enn tidligere; vi har nå god
oversikt over resultater, utfordringer og tiltak som fungerer. Det erbred enighet om at en
sentral nøkkel til resultatforbedring er at rektor og skoleledelsen bruker mest tid på
pedagogisk ledelse tettere på lærerne, og til å jobbe med implementering av nødvendige
endringer av praksis.

2 GENERELL DEL

2.1 Kvalitetsvurdering
Kvalitetsvurdering er å sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten
på opplæringen internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte
kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og
læring.

Utdanningsdirektoratet har utviklet en rekke verktøy til bruk i kvalitetsvurdering. Disse
er obligatoriske:
Nasjonale prøver: Nasjonale prøver vurderer i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle
elevenes ferdigheter i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn, og deler av faget engelsk på 5. og
8. trinn. Resultatene brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen på alle nivåer
og i underveisvurderingen av elevene.
Kartleggingsprøver: Kartleggingsprøvene i lesing og regning avdekker elever under
bekymringsgrensen. Resultatene brukes som grunnlag i planlegging av tidlig innsats for



elever som trenger ekstra oppfølging. Prøvene er obligatoriske på 1., 2., 3. trinn i lesing og 2.
trinn i regning.
Elevundersøkelsen: Brukerundersøkelsene gir elever mulighet til å si sin mening om egen
læring og trivsel i opplæringen. Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7.
trinn, 10. trinn.
Tilstandsrapport: Tilstandsrapporten er en årlig kvalitetsrapport om læringsresultater,
læringsmiljø og gjennomføring på kommunalt og fylkeskommunaltnivå. Det er fastsatt i
opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.
I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og
fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten i grunnopplæringen.
Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten skal
behandles politisk. Det er obligatorisk å utarbeide og drøfte rapporten, men ikke obligatorisk
å rapportere til Fylkesmannen.

2.2 Godt og trygt læringsmiljø i Jevnakerskolen
Skoleårene 2018/19 og 2019/20 er Jevnakerskolene med i Læringsmiljøprosjektet.
Hovedfokus i skoleåret 2019/2020er “god start”, gjenoppretting og videreføring. Både elever
og ansattehar gjennom deto årene prosjektet nå har vart, fått økt sin kompetanse. Vi har fått
kunnskap, vi har øvdog fåttveiledning for å bli enda bedre til å skape et trygt og godt
læringsmiljø.

Fra 2015-2017 hadde skolene på Jevnaker høye mobbetall. Dette betyr at skolemiljøet i
Jevnakerskolen ikke vargodt nok for alle. De aller fleste trivdes godt i skolen, men vi klarte
ikkeå beskytte de mest utsatte elevene på en tilfredstillende måte. På bakgrunn av dette ble
skolene i Jevnaker en del av pulje4 idet to-årigeLæringsmiljøprosjektet, initiert av
Utdanningsdirektoratetog i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Hovsenga barnehage er
også med for å kunne se hvordan vi må jobbe med læringsmiljø helt fra de begynner i
barnehagen til de går ut av grunnskolen.

Kjennetegn på godt læringsmiljø er mange. Noen viktige kjennetegn er:
Ledelse som hele tiden jobber med å forbedre læringsmiljøet, og har gode rutiner for
arbeidet med mobbing
Skolesomhar utviklet god klasseledelse preget av gode relasjoner
Skolesom har fokus påpositive relasjoner elev-elev, og kultur for læring blant
elevene
Gode relasjoner og godt samarbeid med foreldrene



Både i elevundersøkelsen høsten 2018 og høsten 2019 ser vi en betydelig nedgang i
mobbetallene, og økning i andre indikatorer vedrørende godt læringsmiljø. Selv om skolene
har forskjellige individuelle resultater, viser de store linjene at det jobbesgodtmed alle de
fire kjennetegnenebeskrevet over. Detaljer om skolevise resultater vises i kapittel 6.

Våren 2020, læringsmiljøprosjektets siste semester, jobber vi med plan for trygt skolemiljø for
Jevnakerskolen. Både skolens elevråd, ansatte, skoleledelsen og skoleeier er med i prosessen
med å lage denne planen. Involvering er en nøkkel for å lykkes med implementeringen. Målet
er at første utkast av planen skal være klartil skolestart i august 2020, og at implementering
av planen blir et av hovedsatsningsområdene neste skoleår. En god og gjennomarbeidet plan
for godt skolemiljø er avgjørende for åentre konsolideringsfasen i prosjektet. Alle tiltakene vi
har iverksatt,og verktøyene vi har lært oss,må inn i vår daglige rutine. Og selv om
elevundersøkelsen er en viktig indikatorpå læringsmiljøet, er det viktigste for oss atvi har
innarbeidet gode rutiner for hvordan vi jobber forebyggende og kontinuerlig med
læringsmiljø, og at dette blir automatisert for alle.

NTNU evaluerte i 2018 de tre første puljene i Læringsmiljøprosjektet:
NTNU har laget tre rapporter. Rapportene omfatter kvalitative og kvantitative undersøkelser
av deltagere i prosjektet, PPT og casestudier i et utvalg kommuner. Rapporten har tre
hovedfunn:
Mobbeandelen klart redusert
Hovedmålet til Læringsmiljøprosjektet var å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbing.
Dette hovedmålet er godt i varetatt. Mobbeandelen i skolene i samtlige tre puljer som har
deltatt i prosjektet er klart redusert. Tidligere lå disse skolene over landsgjennomsnittet når
det gjelder andel mobbede, og etter å ha deltatt i Læringsmiljøprosjektet ligger de samme
skolene klart under landsgjennomsnittet.
Konkrete råd gir mest utbytte
Det er en klar tendens til at de involverte har hatt mest utbytte av det som konkret angår det å
forebygge og stoppe mobbing. Flere av deltagerne i prosjektet mener at
Læringsmiljøprosjektet har ført til en enda større kollektiv bevissthet rundt problematikken,
og bidratt med noen konkrete virkemidler som de opplever som nyttige.
Bedre på å følge opp skolene
Skoleeierne opplever til en viss grad gjennom prosjektdeltakelsen at de har oppnådd å bli
bedre på å følge opp skoler, og utvikle dem til å bli lærende organisasjoner og utvikle
skoleledelsen.
Les mer om rapporten her:
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-
laringsmiljoprosjektet-sluttrapport/

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-laringsmiljoprosjektet-sluttrapport/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/evaluering-av-laringsmiljoprosjektet-sluttrapport/


2.3 Kompetanseutviklingi Jevnakerskolen

Elevene i Jevnakerskolen skal møte kompetente lærere, oppleve et trygt læringsmiljøog
undervisning av høy kvalitet. Skolen skal sørge for at lærerne innehar kompetansen til å
utdanne eleven i møte med et samfunn i endring. Elevene som begynner i første klassei høst
vil møte arbeidslivet mellom2038 og 2048. Utdanningen skal dermed gi elevene kompetanse
i et arbeidsmarked vi vet lite om enda. Kreativitet, samarbeid, kritisk tenking og
selvregulering er kompetanseelevene trenger for å møte for å møte fremtiden på en god måte.

Lærerne iJevnakerskolen er kompetente, men trenger å være faglig oppdaterte for å kunne
utvikle seg. «Kompetanse for kvalitet» gir lærerne mulighet til å videreutdanne seg slik at de
oppnår kvalifikasjonskravene innen2025. Dette er individuellkompetanseheving som sikrer
at elevene i Jevnakerskolen møter lærere med høy kompetanse.

Kollektiv kompetanseutviklingpå og mellom skoler er det forskningviser har best effekt på
skolens samlede resultater over tid. I Jevnakerhar skolene jobbetut frasitt eget ståstedog i
nettverkinnad i egen kommune for alle lærere på 1.-10. trinn, i tilegg til samarbeid i
Hadelandsregionenog Ringeriksregionen. Faglig påfyll, resultatanalyse kombineres med å
dele erfaringer og prøve ut «ny» metodikk. I skolenes fellestid utvikles kunnskap gjennom
utprøving og øving på læringsmetodikk som er forankret i teori og forskning. For tiden er
dette arbeidet rettet direkte mot nye lærerplaner som trer i kraft høsten 2020.

2.4 Digital utviklingi Jevnakerskolen
Jevnakerskolen brukerOffice 365 for elever og lærere, og læringsplattformen «Zokrates».
Zokrates som læringsplattform evalueres inneværende skoleår.
Office 365 erogså gjort tilgjengelig for alle som jobber iOppvekst, og vibenytter
samhandlingsplattformen «Teams» for faglig deling og utvikling. Plattformen gir mulighet for
bedre samhandling på skolene, mellom skolene, men også medsamarbeidspartnere som
barnehage, barnevern, PPT osv. Vi har “koronavinteren” 2020 hatt ekstragod nytte av Teams,
som utgangpunkt for så å si all digital hjemmeundervisning og samarbeid mellom ansatte på
skolen.
Begge barneskolene har nå to klassesett med Ipad’s (2x25) til deling på hele skolen.
Vi har også en del bærebare pc’er (ca 3 elever pr pc), som er hyppig i bruk. Vi opplever at
pc’ene ikke alltid er godenok, og ønsker oss å skifte ut disse innen rimelig tid.
På ungdomsskolen har alle eleveregen pc. Det er ønskelig at vi på sikt kan få gjennomslag for
at alle elever kan få egen pc på 7.trinni stedet for på 8.trinn. En elevpc bør kunne vare i fire
år, og kan dermed følge eleven i overgang barneskole-ungdomsskole.



Vinteren2020 er ROS-analyser (analyse av risiko og sårbarhet)etviktig temafor skolene. Vi
bruker stadig fleredigitale programmer, både i elevrettet arbeid og på systemnivå, og vi er nå
i en omfattende prosess med å kartlegge risiko, sårbarhet, sikre konfidensialitet og
tilgjengelighetinnenfor de tilgjengelighetskrav som er satt, for alle våre digitale programmer.

Kommunen er også i ferd med å etablere nye hjemmesider. Der skal administrasjonen på alle
skolene få redigeringsmulighet, slik at skolene kan ha oppdaterte hjemmesider.

Digitale læremidler prøves ut ved alle skolene i varierende grad. En av klassene ved Jevnaker
ungdomsskole prøver ut digitale læremidler i alle teorifag. Dette omtales på siden til skolen.

2.5 Utdanning
Denne tabellenviser andelen undervisningspersonale (prosent) gjeldendeskoleårsom
oppfyller de nye kompetansekravene for tilsetting.

2016
/201
7

2017
/201
8

201
8/20
19

201
9/20
20

Andelen undervisningspersonale (prosent) med undervisning ved
skolen gjeldende skoleår av som oppfyller kompetansekravene for
tilsetting jf. opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2.

93,6
2%

93,2
4%

98,4
4%

96,8
%

Andelen undervisningspersonale (prosent) med undervisning ved
skolen gjeldende skoleår av som ikkeoppfyller kompetansekravene for
tilsetting, jf. opplæringsloven § 10-1 og friskoleloven § 4-2

6,38
%

6,76
%

1,56
%

3,2
%

2.5.1 Tiltak

Videreutdanningut fra skolenes totale behov
Vi har utarbeidet en kompetanseplan for hvordan vi skal nå kompetansebehovene mot
2025
Tilsetting av undervisningspersonale som oppfyller kravene for tilsetting

2.6 Skolefritidsordningen
SFO er et tilbud for alle barn i Jevnaker kommune fra 1. til 4.trinn og for barn med særskilte
behov kan tilbudet utvidestil og med 7. trinn. Pr. 1.oktober 2019har Toso skole 93 barn og
Bergerbakken 107barn i SFO.
Skolefritidsordningen er en del av skolens virksomhet og skal bygge på samme verdigrunnlag
og pedagogisk plattform, men skiller seg fra den læreplanstyrte virksomheten i skolen.
Det legges vekt på barnas mulighet til å utvikle evnen til selvstendighet og ta ansvar for seg
selv og sine valg. De må kunne pendle mellom innordning, utprøving og medbestemmelse.

http://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A710-1
http://lovdata.no/lov/2003-07-04-84/%C2%A74-2


I SFO skal barn utvikle sin sosiale kompetanse og utvide sitt sosiale nettverk gjennom både
selvvalgte og organiserte aktiviteter. SFO skal legge til rette for lek, læring og omsorg, være
et sted hvor alle barn kan utvikle etpositivt selvbilde. Utviklingsområder for SFO er:

Sosial kompetanse
Fysisk aktivitet
Kunst, kreativitet og teknikk
Fysisk og sosialt velvære
Entreprenørskap

Våren 2020 jobbes det med utarbeidelse av ny kvalitetsplan for SFO. Dette er et samarbeid
mellom kommunalsjef, rektorer og SFO-ledere ved de to skolene. Den forventes ferdig innen
utgangen av 2020.

SFO-tilbudet er åpent fra og med 1.augsut til 1.juli. SFO har åpent fra 07.00-16.30 alle
skoledager. I skoletiden er SFO stengt. SFO følger skoleåret. I feriene gis det tilbud i høst-,
vinter- og sommerferien, men ikke i juleferien og påskeferien. Toso og Bergerbakken har
felles SFO-tilbud i feriene, plassertpå Bergerbakken.

SFO gjennomførte vår 2020 foreldreundersøkelse hvor vi innhentet data omSFO fra
foresatte. Foreldreundersøkelsen gjennomføres annen hvert år.

Resultater:
1. Barnet mitt trives på SFO
2. Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et godt sosialt miljø for barna
3. Jeg opplever at personalet på SFO bidrar til et fysisk trygt miljø for barna
4. Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er godt tilpasset
5. Aktivitetene i skolens ferier er gode
6. Jeg har et godt samarbeid med personalet på SFO
7. Jeg opplever at beskjedene jeg gir til personalet på SFO, blir fulgt opp
8. Jeg opplever at jeg får tilstrekkelig informasjon om SFO-tilbudet
9. Det er nyttig for vår familie at informasjonen om SFO og dets aktivitetstilbud og matplaner
er tilgjengelig på Internett
10. Tilbudet om leksehjelp i SFO-tiden fungerer bra for mitt barn
11. Måltidet på SFO er variert
12. Måltidet på SFO er sunt
13. Jeg synes det er riktig at SFO har enkelte foreldrebetalte aktiviteter



2.6.1 Kommentar
Resultatene viser at foresatte er godt fornøyd med SFO tilbudet på skolene. Dette gir oss et
godt grunnlag for å opprettholde dagens tilbud, fokusere på videre arbeid og egenutvikling.
Organisert leksehjelp ble i 2015 flyttet fra 1.-4. trinn til 4.-7.trinn i i Jevnaker kommune.
Dette kan forklare noe av den lave skåren på spørsmål 10 om leksehjelp.

2.6.2 Mål og tiltak
Mål Tiltak
Opprettholde eller forbedre skåre på
følgende SFO spørsmål på
foreldreundersøkelsen:
• Barnet mitt trives på SFO
• Jeg opplever at personalet på SFO bidrar
til et sosialt miljø for barna
• Det samlede aktivitetstilbudet på SFO er
variert
• Jeg har et godt samarbeid med personalet
på SFO

Lage felles plan for SFO-tilbudet i
Jevnakerskolen.
Videreutvikle samarbeidet mellom
undervisning og SFO
Rolleavklaring med ansvarsfordeling



2.7 Fysisk aktivitet i Jevnakerskolen
I tillegg til de lovpålagte timene med fysisk aktivitet, registrert i KOSTRA, harvi mange
tilbud til elevene i Jevnakerskolene fordi vi vet at fysisk aktivitet bla. er viktig for læring.

Alle skolenehar umiddelbar tilgang til skog og mark. Dette benyttes som en del av den
ordinære undervisningen, i friminuttog på fellesdager i skolen. Alle skolene har uteområder
med god tilrettelegging for fysisk aktivitet. Tufteparken, skateparken og ballbingene er mye
benyttet både i de to 15-minutters pauseneog i storefripå Jevnaker ungdomsskole. I storefri
er det også mange elever som benytter seg av bordtennistilbudet i Vennskapsalleen og av
aktivitetstilbudet i hallen. Dette aktivitetstilbudet er organisert av skolens voksne.

Alletre skolene har uteskole, idrettsdager, skolejoggog andrefelles dager ute som er viktige
bidrag til økt fysisk aktivitet. Alle elever er ute i frisk luft i friminuttene.

I 2018 hadde skolene på Jevnakeren skolefysioterapeut på grunn av prosjektmidler. Dette har
vi ikke lenger, og det er ønskelig fra skolene at det søkes om nye prosjektmidler til en slik
type stilling. Dette var også et godt tilskudd til økt fysisk aktivitet i SFO.

2.8 Lekser i Jevnakerskolen
Kommunestyret ba om en utredning av lekser i Jevnakerskolen. Et prosjekt som involverte
alle pedagogene, elever og foresatte ble igangsatt januar 2019. Det har blitt drøftet hva
hovedformålet med lekser bør være, hva som oppleves som hovedutfordringen med
nåværende lekseroghva løsningene på lekseutfordringene kan være. Hva vil en evt. leksefri
skole kunne innebære? Vi har også søkt til forskning, læringsteorier og lovverk. En rapport
fra vårt lokale arbeid vil foreligge så snart det er mulig å gjennomføre en undersøkelse blant
foresatte i en “normalhverdag”, hvor vi er tilbake til fysisk tilværelse på skolen etter at
skolene ble stengt ned 13. mars 2020.

I Jevnakerskolen tilbyr vi leksehjelp for elever på 4.- 7. trinn og 8-10. trinn. Leksehjelp skal
være et godt supplement av god kvalitet oger et tilbud til alle elever.



2.9 Nøkkeltall

Indikator og nøkkeltall -Tallene i tabellene er fra
GSI-rapportering

2015-
16

2016-
17

2017-18 2018-
2019

2019-20

Antall elever totalt i kommunen 766 792 796 782 760

Antall elever Bergerbakken skole 277 278 281

Antall elever Toso skole 271 264 277 262 245

Antall elever Jevnaker ungdomsskole 242 242 234

Antall årsverk for undervisningspersonale 68,8 76,5 80,9 78,9 74,6

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i 98,5% 94,0% 93,7% 98,4% 96,8%

Nasjonalt –Lærertetthet* 8.-10. trinn 14,2 14,2 14,2 14,3 14,1

Toso skole –Lærertetthet* ordinær undervisning 1.-4.
trinn

16,4 14,3 12,5
12,0 11,3

Toso skole –Lærertetthet *ordinær undervisning 5.-7.
trinn

15,6 15,5 15,3
15,4 13,6

Bergerbakken skole –Lærertetthet* ordinær undervisning
1.-4. trinn

13,3 12,9 14,8
16,9 15,0

Bergerbakken skole –Lærertetthet* ordinær undervisning
5.-7. trinn

15,0 14,2 16,4
15,2 18,3

Jevnaker ungdomsskole 8.-10. trinn 18,3 19,5 16,4 16,9 16,9

*Lærertetthet: Lærenormen dreier seg ikke om antall elever i klassen, men presiserer
forholdstallet mellom antall elever og lærer på de ulike hovedtrinnene. Gruppe-eller
klassestørrelsen reguleres fortsatt av Opplæringsloven § 8-2. Det skal ikke innføres nye
klassedelingstall eller tall for hvor mange lærere som skal være tilstede i hver enkelt
undervisningstime eller fag i en gruppe/klasse. (Kunnskapsdepartementet 20.01.18) Skolene
velger selv hvordan de organiserer undervisningen og bruker lærerressursene sine.
Høsten 2018skal gruppestørrelse 2** være 16elever på 1.-4. trinn og 21 på 5..-10. trinn.
Høsten 2019 skal gruppestørrelse 2** være 15elever på 1.-4. trinn og 20på 5.-7. trinnog 8.-
10. trinn.
**Gruppestørrelse 2 er beregnet ut ifra antall elevtimer minus timetall for spesialundervisning
og særskilt norsk. Tallet blir delt på antall ordinære undervisningstimer (inklusivt samisk). Du
kan lese mer om beregningen avgruppestørrelse 2, og beregningen avbehovet for
undervisningsårsverk her
https://www.wisweb.no/wwfile/155313/gruppestorrelse2.pdf

https://www.wisweb.no/wwfile/155313/gruppestorrelse2.pdf


2.10 Prioriteringer skoleåret 2020/2021
Med bakgrunn i nasjonale, regionale og kommunale dokumenter og planer og årets
tilstandsrapport, har Jevnakerskolen valgt å videreføre følgende kollektive satsingsområder
for skoleåret 2020/2021:

Godt og trygt læringsmiljø
Implementering av ny læreplan, som trer i kraft i august 2020

3 SKOLEBILDER

Det er ikke alle aktiviteter i skolen som måles i tall og gjenfinnes i statistikker. Her er ulike
eksempler på andre områder elever og ansatte i skolen er jobber med. Noe av det vi ønsker å
trekke frem er:

3.1 Bergerbakken skole

Takk for en ny, tidsriktig og funksjonell skole, en skole for fremtida.

VI-skolen BBS
Vi-skolen BBS har vært ett av satsningsområdene dette skoleåret. Vi har tatt skolen videre i
arbeidet med å etablere oss som en 1-7 skole som er forankret i et verdigrunnlag som vi alle
kjenner oss igjen i. Skolens grunnleggende verdier er raushet, anerkjennelse og engasjement.
Disse er utarbeidet gjennom en prosess der både de ansatte, elevene og de foresatte har vært
involvert. Vi er nå inne i enfase der vi jobber med å definere hvordan disse verdiene skal
vises og påvirke oss i hverdagen, og i måten vi omgår hverandre og elevene på –«Sånn gjør
vi det på BBS.»

Læring og trivsel
Vi-skolen og arbeidet med skolens læringsmiljø henger sammen.
Vi hari løpet av dette skoleåret etablert gode rutiner for utvikling av et godt psykososialt
læringsmiljø. Årshjulet vårt fungerer som et verktøy i dette arbeidet. Her synliggjøres ulike
aktiviteter og felles arrangementer gjennom året. Vi er stolte av at vi nåhar gjennomført både
«Bergerbakkenkvelden» i juni 2019 i samarbeid med de foresatte og «Høstutstillingen» i
november 2019 i samarbeid med elevrådet, begge med suksess og mange besøkende. I tillegg
har vi månedlige fellessamlinger i gymsalen der trinnene viser hva de har jobbet med
gjennom en periode. Fellessamlingene er også åpne for foresatte til de trinnene som har
ansvaret for opplegget. Vi har også hatt vår første avslutningsfest for 7. trinn på egen skole.
Det ble en fin og minnerik kveld.
Det vi ersammen om, det er med på å videreutvikle VI-skolen og læringsmiljøet vårt.

Læringsmiljøet har hatt høy prioritet dette skoleåret. Elevenes psykososiale miljø er fast på
agendaen både på trinnmøter, teammøter og i skolens pedagogiske utviklingsarbeid.



Elevundersøkelsen og Klassetrivselsundersøkelsen viser gode resultater i år, noe vi er stolte
av. Det viser at innsatsen har gitt resultater. Og så er det viktig at vi fortsetter med de tiltakene
som vi vet virker.

Fagfornyelsen
I november kom de nye læreplanene, og etter det har vi konsentrert oss om å bli kjent med
disse. Lærerne har vært inndelt i faggrupper, gått inn i kjerneelementene og
kompetansemålene i enkelt fag og presentert disse for hverandre i plenum, en arbeidsform
som lærerne har satt pris på.
Skolen har prøvd ut fagdager i norsk, matematikk og engelsk på tvers av trinn. Dette har gitt
oss nyttig erfaring på veien mot innføring av de nye læreplanene fra skolestart 2020.

Takk til våre samarbeidspartnere
Vi retter en stor takk til alle foresatte og spesielt skolens foreldreutvalg (FAU) . Takk for gode
og konstruktive innspill, egeninnsats og gaver. Dere har et stort hjerte for skolen vår. Det er i
et godt samarbeid mellom hjem og skole vi bygger VI-skolen.
Takk også til alle andre støttespillere som tar kontakt i løpet av skoleåret. Det setter vi pris på.



3.2 Toso skole

Et rocka og lekent år på Toso

Til lyden av «Smoke on the water» åpnet vi den nye musikkbingen vår i høst. Det ble full fest
med små og store rockere!

Musikkbingen er et spleiselag mellom Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal,
spillemidler og Jevnaker kommune. Musikkbingen skal skolen bruke i undervisningstiden og
den skal være øvingslokale til utlån på kveldstid. Vi føler oss ganske så kule, og veldig veldig
heldige, som har fått vår egen musikkbinge.

Til skolestart i år stod det en splitter ny vennehuske for 1.-4 trinn og ventet på elevene. Det
var stor stas for både elever og ansatte. I løpet av høsten kom det også på plass et lekeområde
for 5.-7 trinn med muligheter for å klatre og balansere. De eldre lekeapparatene våre har også
fått en oppgradering. Det er gøy å se aktiviteten både i og utenfor skoletid.

Det har skjedd store endringer i garderobene våre. Nyoppussede, lyse og delikate garderober
kan nå ta imot slitne svømmere eller svette elever etter kroppsøvingsøkta. I denne prosessen
har elevrådet vært med «Bolig, eiendom og næring» fra oppstart og kommet med gode
innspill. Resultatet ble kjempeflott.



På Toso har vi et engasjert, hardtarbeidene FAU. De har søkt sparebankstiftelsen DNB om
midler og fikk 120000kr. Lavvo og gapahuk står nå klar til bruk. Skolen har fått et supert
undervisningsområde og nærområdet har fått et løft. Her er det rom for både lokale turgåere
som vil ha en pust i bakken og elever som har uteskole.

Baklengs inn de nye læreplanene!

På Toso planlegges undervisningen med utgangspunkt i hva som skal være elevens
læringsutbytte og hvordan eleven kan få vist frem det han/hun har lært. Med dette som
utgangspunkt planlegger læreren læringsaktivitetene. Dette kalles baklengs planlegging.

Vi jobber også systematisk med å utvikle undervisningen vår slik at eleven skal kunne delta i
planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen sin. Et eksempel fra skoleåret
2019/2020 er at 7.trinnselevene planla, og gjennomførte juleverksted for hele mellomtrinnet.
Det ble en suksess!

Gjennom skoleåret har vi også øvd på å bruke ny revidert læreplan sammen med elevene våre
og føler oss godt forberedt til august 2020.



3.3 Jevnaker ungdomsskole

Vi-skolen
Jevnaker ungdomsskole har tradisjon for fellesarrangementer. Skolen har en årlig Skompliade
med uhøytidlige konkurranser som trippelski, sekkehoppog tautrekking. Dagen avsluttes
med elevrådets Skompliadefest der mange benytter anledningen til å kle seg ut. Juleball for
alle elevene med spising, disko og fotografering er et høydepunkt for mange i førjulstida.
Vinteraktivitetsdag arrangeres enten i nærområdet eller på Ringkollen. Skolen er også med på
kommunens felles dugnad for Jevnaker skole i Ndapula i Zambia. Skolen har 2 forestillinger i
regi av valgfaget «Sal og scene» i løpet av året. De byr på band, dans, film og sketsjer.

Forrige vår startetskolen en ny tradisjon med «Åpen dag» i samarbeid med FAU. Der kan
skolen vise fram et mangfold av aktiviteter som elevene holder på med i valgfag, og
prosjekter skolen jobber med. Her kan foresatte møtes på skolen sammen med ungdommen.

I år har Jevnaker ungdommskole for første gangvært med på «BlimE-dansen». Det var et
stort syn å se 240 ungdommer og lærere bevege seg i takt og med innøvde trinn i samhørighet
med tusener av andre over hele landet. Skolen har startet opp igjen fellessamlinger med
innslag fra elevene, og har hatt felles juleverksted. Å bygge et felles skolemiljø med
fellesopplevelser er prioritert.

Undervisning for bærekraftig utvikling
Jevnaker ungdomsskoledeltar i Naturfagsenterets satsing «Den naturlige skolesekken» Denne
satsingen har som mål å medvirke til at elevene som framtidige arbeidstakere får kunnskap og
bevissthet om bærekraftig utvikling og miljøutfordringene på kloden, og blir i stand til å
forstå og utvikle løsninger på miljøproblema i dag og i framtida.



Som deltaker i «Den naturlige skolesekken», gjennomførte JUS for første gang et tverrfaglig
prosjekt på 8. trinn våren 2019. Skolens prosjekt, «Bærekraftig utvikling –ressursbruk,
matsvinn og søppelsortering», har som mål å gi elevene et kunnskapsbasert og reflektert
forhold til sammenhengen mellom forbruk og avfall. Det fokuseres på hvordan vi kan
redusere vår avfallsproduksjon og hva vi kan gjøre med avfallet for å leve mer bærekraftig.

Samarbeidspartner under gjennomføringen var HRA og FN-sambandet, som begge bidro med
kunnskapspåfyll gjennom foredrag og undervisning til elevene. Gjennom prosjektuken jobbet
elevene med matsvinn, design og produksjon av søppelsorteringsløsninger, samt intervjuer av
lokale bedrifter om hvordan de håndterer sitt avfall.

Evalueringen av prosjektet viste at elevene opplevde et sterkere engasjement rundt håndtering
av søppel og en økt refleksjon rundt bærekraftig utvikling. Ved JUS har vi planlagt for at
dette prosjektet skal gjentas årlig på 8. trinn.

Utprøving av digitale læremidler
Dette skoleåret har elever og lærere i en av klassene fått prøve ut digitale skolebøker i alle fag
gjennom Brettboka og Smartboka. Lærerne fikk mulighet til å se på alternativer til bøkene vi
har i dag, og endte opp med å prøve noen helt nye læreverk i fag som engelsk, KRLE og
matematikk. Dette ga muligheten til å bli inspirert og tenke nytt rundt egne fag –både med
tanke på årsplanlegging og ulike opplegg i løpet av skoledagen.

Digitale lærebøker har muligheter en fysisk bok ikke har –elevene kan velge å få teksten lest
opp, bruke studieteknikker som å markere fagbegreper i fargekoder og skrive notater rett i
teksten. I klassen har flere elever brukt digitale læreverk i de flestefag av ulike årsaker. Disse
elevene tok raskt på seg ansvar for å lære bort tips og triks til sidemannen, og elevene forteller
at det er en lettelse å få «gjøre det samme som resten av klassen».

Elevene synes det er fint å slippe å bære med seg tunge bøker hjem. Enkelte har også fysiske
bøker i tillegg, enten på eget eller foresattes ønske. På tross av delte meninger, er
tilbakemeldingene fra både elever og foresatte overveiende positiv. Digitale læreverk er et
flott tilskudd til undervisninga –selv om vi ikke skal erstatte alt av fysiske bøker, skriving for
hånd og kunnskapen til å slå opp i papirbøker.



4 LÆRINGSRESULTATER

4.1 Nasjonale prøver
Nasjonale prøver vurderer i hvilken grad skolen lykkes med å utvikle elevenes ferdigheter i
lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn, og deler av faget engelsk på 5. og 8. trinn. Resultatene
brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen på alle nivåer og i
underveisvurderingen av elevene.

Nasjonale prøver i engelskskal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter i engelsk er
i samsvar med kompetansemål i læreplanen for engelsk, knyttet til leseforståelse, vokabular
og grammatikk.

Nasjonale prøver i lesingskal kartlegge i hvilken grad elevenes leseferdigheter er i samsvar
med kompetansemål der leseferdigheter er integrert. Utvalget av tekster som inngår i prøvene
er basert på det tekstmangfoldet som elevenes lesing vanligvis utfoldes i. Dette innebærer at
nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget, men en prøve i lesing som
grunnleggende ferdighet, det vil si som del av fagkompetansen i alle fag.

Nasjonale prøver i regningskal kartlegge i hvilken grad elevenes regneferdigheter er i
samsvar med kompetansemål der regneferdigheter er integrert. Prøvene i regning tar
utgangspunkt i hvordan elevene kan anvende regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse
en gitt utfordring, at de kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner og at de kan
vurdere om svarene de får, er rimelige. Det innebærer også at elevene har effektive strategier
for enkel tallregning.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag, men en
prøve i regning som grunnleggende ferdighet, det vil si som del av fagkompetansen i alle fag.

(*) Når resultatene er basert på få elever er det fare for at enkeltelever kan identifiseres. Slike
opplysninger er taushetsbelagte personopplysninger. Skoleporten har derfor strenge
publiseringsregler for å ivareta elevenes personvern og enkelte resultater er derfor prikket



4.2 Resultater engelsk 5. trinn

4.3 Resultater lesing 5. trinn



4.4 Resultater regning 5. trinn

4.4.1 Kommentarer

Jevnakerelevene på 5. trinn presterer i 2019, i motsetning til de to foregående årene, noe
underlandsgjennomsnittet på nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning.
Kommunens mål om at 80% avelevene skal prestere på nivå 2 eller 3 er ikke nådd. Vi ser at
disse målene heller ikke ernådd på landsbasis, men at vi har mye å strekke oss etter. Noe av
variasjonene i resultater/nivåer mellom klasser og skoler kan tilskrives ulik praksis. Det er
viktig å minske forskjellene mellom skolene, og å gi alle elever et bedre og likere
læringsmiljø. Jevnakerskolener godt inne i en prosessmed å finne og følge felles beste
praksis inn i alle klasser, og har det siste året jobbet sammen med kollektiv kompetanseheving
av vårt pedagogiske personale.



Nasjon
ale
prøver

Resultat
2016 i %

Resultat
2017 i %

Resultat
2018 i %

Mål
2019

Resultat
2019 i %

Resultat
nasjonalt
2019

Engelsk nivå 1:
18,3
nivå 2:
56,3
nivå 3:
25,4

nivå 1:
18,6
nivå 2:
47,1
nivå 3:
34,3

nivå 1:
21,5
nivå 2:
45,6
nivå 3:
32,9

nivå 1:
15
nivå 2:
50
nivå 3:
35

nivå 1:
38,8
nivå 2:
41,8
nivå 3:
19,4

nivå 1:
24,7
nivå 2:
49,1
nivå 3:
26,2

Lesing nivå 1:
15,7
nivå 2:
47,1
nivå 3:
37,1

nivå 1:
15,5
nivå 2:
43,7
nivå 3:
40,8

nivå 1:
12,5
nivå 2:
60,0
nivå 3:
27,5

nivå 1:
15
nivå 2:
45
nivå 3:
40

nivå 1:
21,7
nivå 2:
60,9
nivå 3:
17,4

nivå 1:
23,0
nivå 2:
55,6
nivå 3:
21,5

Regnin
g

nivå 1:
21,1
nivå 2:
52,1
nivå 3:
26,8

nivå 1:
15,7
nivå 2:
41,4
nivå 3:
42,9

nivå 1:
18,5
nivå 2:
50,6
nivå 3:
30,9

nivå 1:
15
nivå 2:
45
nivå 3:
40

nivå 1:
31,9
nivå 2:
43,5
nivå 3:
24,6

nivå 1:
23,8
nivå 2:
50,8
nivå 3:
25,4

4.4.2 Tiltak

Skolene har analysert resultatene sammen med tidligere og nåværende kontaktlærere
Aktuelle lærere og ledelsen har vært på kurs hosfylkesmannen. Der var temaet
hvordan vi bør jobbe for å bedre resultatene. Dette ble presentert for, og jobbet med, i
hele det pedagogiske kollegiet
Felles kompetanseheving av hele det pedagogiske personalet i Jevnaker
Med “fagfornyelsen i sikte” har vi inneævrende skoleår fire felles fagnettverk, samt en
planleggingsdag, i regi av Høgskolen i Innlandet (HiNN). I tillegg har lærerne
mellomarbeider som skal utføres på egen skole mellom nettverkssamlingene
Regional kompetanseheving av matematikklærerne. Dette er også i forbindelse med
innføring av ny læreplan, fagfornyelsen, i august 2020
Kompetanseheving/studier hos skoleledere fra alle tre skolene. Vi vet at målrettet og
forskningsbasert skoleledelse gir bedring i elevresultatenei løpet av noen år
Fokus på læringsmiljø. Bedre elevmiljø gir grobunn for bedre skoleresultater



4.5 Resultater nasjonale prøver 8. og 9. trinn

Engelsk 8. trinn

Regning8. trinn

Lesing8. trinn

Regning9. trinn



Lesing 9. trinn

4.5.1 Kommentarer

Resultatene fra nasjonale prøver viser at Jevnakerskole sine eleverligger under
landsgjennomsnittet i engelsk, lesing og regning –både på 8 og 9.trinn. 9.trinnligger mer
under landsgjennomsnittet enn fjorårets 8.klasse. Dette kullet har på nasjonale prøver på
5.klasse, 8.klasse og 9.klasse prestert langt under landsgjennomsnittet. Under
gjennomføringen av årets nasjonale prøve i regning på 9. trinn skapte tekniske utfordringeren
dårlig testsituasjoni to av klassenesom høyst sannsynlig har påvirket resultatet i negativ
retning.
.
NP Resultat

2016 i %
Resultat
2017 i %

Resultat
2018

Resultat
2019 i%

Nasjonalt
2019

Mål 2020 i
%

Engelsk 8.trinn:
Nivå 1
og 2: 36
Nivå 3:
43
Nivå 4
og 5: 21

8.trinn:
nivå 1og 2:
38,9
nivå 3:
40,3
nivå 4 og
5: 20,9

8.trinn
Nivå 1 og 2:
33,8
Nivå 3: 45,5
Nivå 4 og 5:
10,8

8.trinn:
Nivå 1 og 2:
32,8
Nivå 3: 44,3
Nivå 4 og 5:
22,9

8.trinn:
Nivå 1 og
2: 26,8
Nivå 3:
42,4
Nivå 4 og
5: 30,8

8.trinn
Nivå 1 og
2: 25,0
Nivå 3:
45,0
Nivå 4 og
5: 25

Lesing 8. trinn:
Nivå 1og
2: 33
Nivå 3:
50
Nivå 4
og 5: 17

8.trinn:
nivå 1og 2:
34
nivå 3: 47
nivå 4 og
5: 19

8.trinn
Nivå 1 og 2:
24,7
Nivå 3: 51,9
Nivå 4 og 5:
23,4

8.trinn:
Nivå 1 og 2:
28,6
Nivå 3: 48,6
Nivå 4 og 5:
22,9

8.trinn:
Nivå 1 og
2: 24,5
Nivå 3:
43,1
Nivå 4 og
5: 32,4

Trinn 8
Nivå 1 og
2: 20
Nivå 3: 50
Nivå 4 og
5: 30

9. trinn:
Nivå 1og
2:17
Nivå 3:
36

9.trinn:
nivå 1og 2:
17
nivå 3: 53
nivå 4 og

9.trinn
Nivå 1 og 2:
24,3
Nivå 3: 45,7
Nivå 4 og 5:

9.trinn:
Nivå 1og 2:
26,7
Nivå 3: 42,7
Nivå 4 og 5:

9.trinn:
Nivå 1og
2: 15,2
Nivå 3:
35,8

Trinn 9
Nivå 1og
2: 15
Nivå 3: 35
Nivå 4 og



Nivå 4
og 5:47

5: 30 30,0 30,7 Nivå 4 og
5: 49,0

5: 50

Regning 8. trinn:
Nivå 1og
2: 47
Nivå 3:
34
Nivå 4
og 5: 19

8.trinn:
nivå 1og 2:
47,4
nivå 3:
30,3
nivå 4 og
5: 22,3

8.trinn
Nivå 1 og 2:
40,3
Nivå 3: 42,9
Nivå 4 og 5:
16,9

8.trinn:
Nivå 1 og 2:
31,4
Nivå 3: 44,5
Nivå 4 og 5:
24,3

8.trinn:
Nivå 1 og
2: 30,7
Nivå 3:
38,4
Nivå 4 og
5: 31,0

Trinn 8
Nivå 1 og
2: 25
Nivå 3: 45
Nivå 4 og
5: 30

9. trinn:
Nivå 1og
2: 23
Nivå 3:
38
Nivå 4
og 5: 39

9.trinn:
nivå 1og 2:
33
nivå 3: 46
nivå 4 og
5: 21

9.trinn
Nivå 1 og 2:
26,4
Nivå 3: 40,3
Nivå 4 og 5:
33,3

9.trinn:
Nivå 1 og 2:
33,8
Nivå 3: 36,0
Nivå 4 og 5:
30,7

9.trinn:
Nivå 1 og
2: 20,0
Nivå 3:
34,2
Nivå 4 og
5: 45,8

Trinn 9
Nivå 1 og
2: 20
Nivå 3: 35
Nivå 4 og
5: 45

4.5.2 Tiltak

Felles kompetanseheving av hele det pedagogiske personalet i Jevnaker.
Med “2020 i sikte” har vi inneværende skoleår fire felles fagnettverk, samt en
planleggingsdag, i regi av Høgskolen i Innlandet (HiNN). I tillegg har lærerne
mellomarbeider som skal utføres på egen skole mellom nettverkssamlingene
Regional kompetanseheving av matematikklærernepå Hadeland (inneværende år) og
på Ringerike (neste skoleår). Dette er også i forbindelse med innføring av ny læreplan,
fagfornyelsen,i august 2020
Regionale fagnettverk i kunst og håndverk, mat og helse, musikk, utdanningsvalg og
arbeidslivsfag
Kompetanseheving/studier hos skoleledere fra alle tre skolene. Vi vet at målrettet og
forskningsbasert skoleledelse gir bedring i elevresultatene i løpet av noen år
Fokus på læringsmiljø. Bedre elevmiljø vil gi grunnlag for bedre resultater også faglig
Det må, spesielt på 8. trinn, jobbes mer systematisk med hver enkelt elevfor å løfte
alle elevene signifikant til 9. trinn
Resultatene må analyseres grundig på individ-og klassenivå,for å se hva det er vi
ikke klarer å lære elevene våre –og undervisningspraksis/metode må endres i forhold
til dette



 God oversikt over hva den enkelte elev mestrer og ikke mestrer, og tilpasse
opplæringen til individet i enda større grad
Arbeid med profesjonelle læringsfellesskap der kunnskap, øving, utprøving og
refleksjon står sentralt. Forskningsbasert kunnskap om hva som virker må stå sentralt i
dette arbeidet

4.6 Eksamenskarakterer

Tabellen viser gjennomsnittet av eksamenskarakterer ved avsluttende eksamen i 10.klasse.

Indikator og nøkkeltall
2014-

15
2015-

16
2016-

17
2017-

18
2018-

19
Nasjonalt
2018-19

Mål
2020

Engelsk skriftlig eksamen 3,7 3,4 3,6 3,2 4,0 3,8 4,0
Engelsk muntlig eksamen 3,8 3,9 4,3 4,2 4,8 4,6 4,6

Matematikk skriftlig eksamen 3,2 3,3 3,0 3,6 3,6
Matematikk muntlig eksamen 3,4 4,3 3,6 3,9 4,5 4,2 4,2
Norsk hovedmål skriftlig
eksamen

3,2 3,6 * 4,3 4,3

Norsk sidemål skriftlig
eksamen

2,8 3,2 * 3,4 3,5

Norsk muntlig eksamen 5,0 * 4,5 4,5

Fransk 1 muntlig eksamen * * 4,3 4,3
Spansk 1 muntlig eksamen 3,6 4,6 4,8 4,3 * 4,3 4,3

Tysk 1 muntlig eksamen 4,1 5,1 4,7 4,7 * 4,3 4,3
Naturfag muntlig eksamen 4,0 4,3 3,1 5,0 3,8 4,3 4,3
Kristendom, religion, livssyn
og etikk (KRLE) muntlig
eksamen

4,4 4,3 * 4,0 4,4 4,4

Samfunnsfag muntlig
eksamen

3,5 3,8 4,7 4,8 4,5 4,5

faget ikke trukket til eksamen

4.6.1 Kommentarer

Resultatene fra muntlig eksamen ligger i hovedsak over landsgjennomsnittet med variasjon
fra fag til fag. Resultater fra skriftlig eksamen i engelsk ligger over landsgjennomsnittet, mens

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=396&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=141&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=381&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=38&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=57&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=57&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=379&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=379&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=365&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=29&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=286&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=2341&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=2341&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=2341&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=240&diagramtype=3
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/eksamenskarakterer/jevnaker-skole?RapportId=2&DiagramInstansId=1&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=11&UnderOmrade=21&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=240&diagramtype=3


det i matematikk ligger under landsgjennomsnittet. Elevene ble ikke trukket ut til eksamen i
norsk skriftlig i 2019.

4.6.2 Tiltak

Videreutvikle undervisningspraksiseni alle fag gjennom arbeid med fagfornyelsen
Videreutvikle undervisningspersonalets praksis gjennom deltakelse i regionale og
lokale nettverk
Mer prosessorientert arbeid, med mål om at elevene skal få større eierskap til egen
læring
Videreutvikling av metoder for å øke elevenes kompetanse både muntlig og skriftlig
(for eksempel fagsamtale)
Utvikle skolen i tråd med prinsippenefor dybdelæring og tverrfaglighet for å oppnå
høyere relevans i undervisningen
Gi elever læringsstøtte gjennom bruk av digitale læremidler

4.7 Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer,delt på antall
karakterer og ganget med 10. Grunnlaget for beregningen inneholder både
standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Elevene får standpunktkarakter i alle fag med
unntakav utdanningsvalg. De får eksamenskarakterer i de fagene de kommer opp i, -et
skriftlig og et muntlig fag.

Resulta
t
2014

Resulta
t
2015

Resulta
t 2016

Resulta
t 2017

Resulta
t 2018

Resulta
t
2019

Resultat
nasjonal
t 2019

Grunnskolepoen
g

39,4 41,3 42,1 40,9 43,3 41,6 42,0

4.7.1 Kommentarer

Elevene som avsluttet sin grunnskole ved Jevnaker ungdomsskole våren 2019 hadde i snitt
grunnskolepoeng litt under landsgjennomsnittet. Det er særlig resultatet i matematikk som
utfordrer skolen.

4.7.2 Tiltak

Systematisk arbeid gjennom hele skoleløpet i alle fag.



For øvrig bygger alle andre tiltak gjennom skoleårene opp mot dette.

5 GJENNOMFØRINGVIDEREGÅENDE

Jevnakerskolen har fokus på overgangen fra grunnskole til videregående opplæring. Det er
viktig at elevene gjøres i stand til å gjennomføre videregående opplæring. Gjennomføringen
måles på ulike måter. For elever som begynte videregående opplæring høsten 2018, er det
ifølge oppfølgingstjenesten ved Hadeland videregående skole, ingen som ikke var i opplæring
våren 2019.
En annen statistikk, er den som sier noe om hvor mange elever som gjennomfører
videregående skole innen 5 år. Tabellen under viser hvor mange prosent av elevene som har
fullført og bestått videregående opplæring.

Resultater og mål

Resultat
15/16

Resulta
t 16/17

Resulta
t 17/18

Resulta
t
2018/1
9

Mål
2019/2
0

Resulta
t
nasjon
alt
18/19

Gjennomførin
g
i løpet av 5 år.

71 % 76 % 76,3% 71,3% 75% 75%

5.1.1 Kommentarer

For dette kullet ligger gjennomføringsgraden blant elevene våre langt under nabokommuner
som Lunner (82,3%)og Gran(78%). Landsgjennomsnittet ligger på 75%.

5.1.2 Tiltak

Viktige tiltak er fokusering og bevisstgjøring, og ikke minst helhet og systematikk. Å
motvirkefrafall må sees i sammenheng med tidlig innsats og tett oppfølging av den enkelte
elev. En betydelig innsats må settes inn tidlig i utdanningsløpet. Lærere spiller en avgjørende
rolle for barnas og elevenes framgang på alle nivåer, og mye beror på hvordan lærere får
grupper eller klasser til å fungere. Tett oppfølging, gode rammebetingelser for kontaktlærere i
grunnskolen, styrket rådgivertjeneste samt gode rutiner for overgangen mellom grunnskole og



videregående opplæring er særdeles viktig. Langsiktig og målrettet arbeid på mange fronter
samtidig er det som gir resultater. Arbeidet mot frafallmå ikke betraktes som ett prosjekt,
men være hele barnehagens og skolens oppgave.

Mange elever får motstridende signaler om betydningen av utdanning –i vennegruppen, i
nabolaget, hjemme og på skolen. Det er viktig at tiltak som settes i gang på skolen gir et
konsistent budskap til elevene og foresatte om at hele skolen står samlet bak ønsket om at
eleven skal lykkes, det vil si fullføre og bestå.

Nedenfor er eksempler på noen mer konkrete tiltak vi har:
Etablere og opprettholde sterke og tillitsskapende relasjonermellom elever og ansatte
i skolen
God veiledning av elever fra skolens rådgiver
Konsekvent registrering av fravær og tett oppfølging av elever med høyt fravær
Følge plan for overgang mellom grunnskole og videregående skole
Arbeide etter ny plan for faget Utdanningsvalg
Fortsatt deltakelse i nettverksmøter på rådgiver-, rektor-og skoleeiernivå på Hadeland
og Ringerike.
Fortsatt deltakelse i prosjektet IKO(identifisere,kartlegge og følge opp elever)->
Ressursteamet er utvidet med en IKO-ansvarlig (LOS-funksjon i 40% stilling
v/Jevnaker ungdomsskole)
Nettverk for skoleledere i ungdomsskole og videregårende opplæring om fag og
faktorer som bidrar til gjennomføring.

6 ELEVUNDERSØKELSEN

Elevundersøkelsen kartleggerde mest sentrale forholdene ved elevenes læringsmiljø slik dette
er avklart i nyere forskning. Før skoleåret2016-17 het indikatoreneMobbing i skolen og
Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere, nå heter
indikatoren Mobbing på skolen (%).Indikatorene, som vist nedenfor, har mange
underspørsmål som ikke kommer frem i vedlagte tabeller. Svarene på alle disse spørsmålene
gir skolene en detaljert og derfor særs god informasjon om hvor tiltakene må settes inn, og er
således et viktig verktøy for bl.a. utarbeidelse av tiltak.



6.1.1 Elevundersøkelsen 7. trinn

Indikator og nøkkeltall
Toso
2017

Toso
2018

BBS
2017

BBS
2018

Snitt landet
2019

Mål
2019

Toso
2019

BBS
2019

Læringskultur 4,1 4,6 4,0 4,3 4,0 4,1 4,2 4,0
Elevdemokrati og
medvirkning

4,0 4,4 3,6 4,2 3,8 4,0 3,8 4,2

Faglig utfordring 3,9 4,3 3,9 4,4 4,0 4,0 3,9 4,0
Felles regler 4,2 4,7 4,2 4,6 4,4 4,3 4,2 4,6
Trivsel 4,3 4,6 4,2 4,4 4,3 4,3 4,3 4,4
Mestring 4,1 4,3 3,9 4,0 4,0 4,1 3,9 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,7 4,3 4,5 4,4 4,3 4,2 4,6
Motivasjon 4,2 4,2 3,7 4,0 3,8 4,0 3,9 3,8

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

Mobbing i % 12,2 0,0 13,5 6,9 7,1 0 * 0
*Tall er unntatt

offentlighet

6.1.2 Elevundersøkelsen 10.trinnJevnaker ungdomsskole

Indikator og nøkkeltall 2016 2017 2018 2019
Snitt landet

2019
Mål
2020

Læringskultur 3,6 3,8 3,6 3,8 3,8 3,9
Elevdemokrati og
medvirkning

3,2 3,4 3,5
3,6

3,4 3,8

Faglig utfordring 4,2 4,4 4,3 4,2 4,3 4,4
Felles regler 3,6 3,6 3,8 4,0 4,0 4,1

Trivsel 4,1 4,2 4,0 4,3 4,1 4,3
Mestring 4,2 4,1 3,9 4,0 3,9 4,2
Utdanning og
yrkesveiledning

4,0 4,1 4,0
4,1

3,8 4,1

Støtte fra lærerne 4,0 4,1 4,2 4,2 4,0 4,2
Motivasjon 3,6 3,7 3,5 3,7 3,5 3,7

Vurdering for læring 3,1 3,2 3,5 3,4 3,3 3,5

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1983&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1989&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1989&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1991&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1975&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1985&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1977&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1987&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1981&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-skole?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=975274004&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=2003&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1983&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1989&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1989&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1979&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1991&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1975&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1985&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=2005&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=2005&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1977&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1987&diagramtype=1
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=1981&diagramtype=1


Indikator og nøkkeltall 2016 2017 2018 2019
Snitt landet

2019
Mål
2020

Støtte hjemmefra 4,1 4,2 4,0 4,1 4,1 4,2

Mobbing i % 9,0 3,0 * 6,6 0,0

6.1.3 Kommentarer

Vier inne i avslutningsfasenav Læringsmiljøprosjektet. I to år nå har vi hatt elevenes
læringsmiljø som fokusområde, slik det er beskrevet i kapittel 2.2. Med dette har
læringsmiljøet på alle tre Jevnakerskolene fått et ekstra løft. Både pedagoger og
assistenter/fagarbeidere jobber parallelt med kompetanseheving og forbedring av praksis.
Dette har vist resultater, og for andre år på rad har vi rekordlave mobbetall på alle tre
skolene–under landsgjennomsnittet.

Både Tosoog Bergebakken skole ligger over, eller på, landsgjennomsnittet på nesten alle
indikatorene i Elevundersøkelsen2019.

For Jevnaker ungdomsskole ligger alle resultatene bortsett fra ett over eller på linje med
landsgjennomsnittet. Dette tyder på at det er gjort engod jobb med elevene med hensyn med
på hva som måles i elevundersøkelsen. Det eren ytterligerepositiv utvikling på punktet
“felles regler”, som ble nevnt som en utfordring i tidligererapporter. Dette tyder på at vår
innsats på dette området har gitt resultater. Mobbetallene på JUS har holdt seg lave som i
fjor. Det nytter å jobbe systematisk med et trygt og godt skolemiljø.

6.1.4 Tiltak

Læringsmiljø på dagsordenen månedlig i pedagogisk utviklingstid og på assistentmøter
Rutine for gjennomgang av §9A med hele skolens personale. Alle som jobber på skolen
må være kjent med innholdet i alle delpliktene, og være trygge på hva dette betyr i praksis
Systematisk arbeid med resultatene på elevundersøkelsen og klassetrivselundersøkelser
Videreføre bruk av verktøyene vi har lært i læringsmiljøprosjektet, for eksempel STOPP-
samtalen, mobbingens psykologi, relasjonsspiralen med flere
Diskutere viktige begreper for læringsmiljø i personalet. Eksemper: Nulltoleranse,
krenking. Hva legger vi i disse begrepene? Hvordan jobber vi med det?
Systematisk og godt skole-hjemsamarbeid. Læringsmiljø må være på dagsordenen både i
FAU, i utviklingssamtaler og på foreldremøter

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsmiljoe/elevundersoekelsen/jevnaker-kommune?RapportId=66&DiagramInstansId=31&EnhetsId=0532&VurderingsOmrade=6&UnderOmrade=48&Skoletype=0&Trinn=10&Periode=2016-2017&OrgAggr=A&OversikttypeId=0&Fordeling=2&SkoletypeMenuId=0&Sammenstilling=0&SammensattIndikator=False&KanVisePrikking=0&SkjulDelskarLinker=False&BareVisOffentligeData=True&SammenligningId=0&indikator=2003&diagramtype=1


 Ferdigstille og ta i bruk plan for trygt skolemiljøfor Jevnakerskolen
Videreutvikle ressursteamet på hver skole, bl.a. gjennom kompetanseheving og
nettverksmøter, og IKO-ansvarlig (LOS-funksjon i 40% stilling v/Jevnaker
ungdomsskole)
Revidere ordensreglementet (plikter/forventninger, rettigheterog konsekvenser) med
fokus på medvirkning og drøfting med elever og ansatte i prosessen. Sørge for at alle
ansatte kjenner til, er omforent og følger felles regelverk i sitt daglige virke.
Bruke dataverktøyet «Klassetrivsel.no».
Stadig fokus tilsyn i friminutteneog samarbeidet med elevene om positive aktiviteter.

7 SPESIALUNDERVISNING

Najonalt. Det har lenge vært et politisk mål å forbedre den tilpassede opplæringen slik at alle
elever får et bedre læringsutbytte i den ordinære undervisningen og å redusere andelen som
får spesialundervisning. I mange år økte andelen elever som fikk spesialundervisningfør det
kom et par år med nedgang. De siste årene har tallet stabilisert seg på litt under 8 prosent,
hvorav 68 prosent av disse er gutter. Det har vært en jevn økning i andelen som får
spesialundervisningen i den ordinære klassen de siste årene. I 2014 var andelen 28% mot 39%
i 2018.

Andel elever med spesialundervisningi Jevnakerskolen per 1.oktober (GSI)

%
Result
at
2015/
16

Resulta
t
2016/1
7

Resulta
t
2017/1
8

Result
at
2018/
19

Resulta
t
2019/2
0

Resulta
t
nasjona
lt
2019/2
0

Mål
2020
/202
1

Totalt 10% 8,0% 8,6% 6,9% 5,3% 7,7%
1.-4. trinn 5,1% 6,4% 7,1% 5,2% 3,3%
5.-7. trinn 8,1% 7,9% 10% 6,8% 5,3%
8.-10.
trinn

11,3% 9,9% 8,7% 9.0% 7,7%

7.1.1 Kommentarer

Jevnaker kommune har i 2019 det laveste antall elever med spesialundervisning på mange år,
med 5,3 % mot 7,7%i nasjonalt snittmålt 1. oktober 2019. Ved utgangen av året 2019 var
dette tallet på 6,1 %. Det er allikevel godt under landsgjennomsnittet. Vi har de siste årene
hatt en økning i tilrådinger om 1:1 undervisning, spesielt innenfor autismespekteretog



traumer. Dette er en utvikling vi også ser nasjonalt. Dette er svært ressurskrevende. Det er
viktig at utfordringer avdekkes tidlig og at riktige tiltak settes inn så snart vanskene oppdages.

7.1.2 Tiltak

Lage og følge plan for forebyggendearbeid 7-18 år
Se helhetlig på løpet fra et barn starter i barnehagen ogoppover i skolen
Forskningsbaserte tiltak benyttes systematisk i barnehage og skole
Sikre tidlig innsats, fleksibel ressurs kan bidra til intensiv opplæring i tidlig alder
Mangfoldigstøttesystem –operasjonalisering avtilpasset opplæring
Kompetente lærere til å jobbe med barn som ikke viser forventet progresjon i skolen
Tett samarbeid med PPT - faste dager ute i skolen for å kunne veilede lærere og elever
Større fleksibilitet i ordinært opplæringstilbud som favneren større bredde av elevgruppa
og sikrer tilhørighet ifellesskapet
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