
Kvalitet i barnehager og 
skoler i Asker kommune 

 
Bodil Moe, kommunalsjef for barnehage 
Terje Larsen, kommunalsjef for skole 



• Felles ansvar for våre barn og unge - helhetlig oppvekst  
• Helsefremmende pedagogisk praksis 
• Trygt leke- og læringsmiljø 
• Tidlig innsats, helhet og sammenheng 
• Fremme tilhørighet og motvirke utenforskap 
• Helhetlig læringsløp med gode og trygge overganger 

 

Oppvekst i Asker kommune 



Askerbarnehagene 

Faktaopplysninger 
• 106 barnehager 

• 9 familiebarnehager 
• 63 private heldagsbarnehager 
• 34 kommunale heldagsbarnehager 

 
• antall barn:5175 (februar 2020 tall) 

 
Kommunens ansvar og oppgaver 



Harmonisering 
• Enhetlig retning 

• Felles kvalitetssystem med felles prosedyrer/rutiner 
• Felles årsplanmal 
• Felles progresjonsplaner 

 
• Samarbeid med de private barnehagene 

 
• Tilsyn som en del av kvalitetsarbeidet 

• Eiermøte 
• Plan for tilsyn 
• Risikovurdering 
• Veiledning og oppfølging 



Trygt og godt leke- og læringsmiljø 

• Relasjonskompetanse 
 

•  Læring gjennom lek 
 

• Språk og språkutvikling 
 

• Sosial kompetanse 
 

• Rommet som den 3. pedagog 



Fremme tilhørighet og 
medborgerskap 

• Alle barn skal bli sett og hørt hver dag 
 

• Foreldresamarbeid 
 

• Barnehagen som arena i lokalmiljøet 



Klima og miljø 

• Sosial forhold 
 

• Økonomi 
 

• Klima og miljø 



Kompetanse og tjenesteinnovasjon 

• Felles kompetanseplan 
• Planleggingsdag 2. januar 
• Veiledning av pedagoger på disp 
• Veiledning av nyutdanna/rekruttering 
• Nettverk 
• Implementering av rammeplanen - BI 

 



Tidlig innsats, helhet og sammenheng 

• Et likeverdig og godt allmennpedagogisk tilbud 
 

• Støttetjenester og samarbeidspartnere 
 

• Overganger 
• Å begynne i barnehage 
• Fra liten til stor avdeling 
• Fra barnehage til skole/SFO 

 

 
 



«Å åpne dører mot verden og fremtiden» 

• Noen fakta 
• Utviklingstrender og ståsted 
• Fagfornyelsen 
• Å lykkes med skolens formål 
• Foreløpige satsingsområder i askerskolen 

 



Grunnskolen i Asker kommune 2020 

• 40 skoler 
• 27 barneskoler med SFO 
• 12 ungdomsskoler 
• Den alternative skolen 

• 12050 elever (okt. 2019) 
• Ca. 1200 lærere og ledere 
• Ca. 1700 ansatte 
• Ca. 1 mrd. i budsjett 

 



Skoleområdet i Asker kommune 2020 

• Minste skoler – Solberg, Folkestad, Hyggen, Sydskogen (100 – 140 elever) 
• Største skoler – Arnestad, Nesøya, Midtbygda, Torstad (460 – 500 elever) 

 
• Rektor er virksomhetsleder i Asker kommune – fag-, personal- og 

økonomiansvar 
• Avdelingsledere 
• Ressurspersoner 

 
• Samhandling med elever, foresatte og det store oppdraget 
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PROSENTANDEL UNGDOMSSKOLEELEVER SOM 
RAPPORTERER Å VÆRE FORNØYD MED SITT 

LOKALMILJØ.  

Ungdata-undersøkelsen 2019 
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HVORDAN UNGDOM OPPLEVER SKOLEN  
 (ENIGE I UTSAGNENE): 

Lærerne mine bryr seg om meg Jeg føler at jeg basser inn blant elevene på skolen
Jeg kjeder meg på skolen Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen
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8. trinn 9. trinn 10. trinn 8. trinn 9. trinn 10. trinn

Gutter Jenter

. 

Jeg blir stresset av skolearbeidet Jeg føler meg utslitt på grunn av skolearbeidet Jeg har mer skolearbeid enn jeg klarer å gjøre

Andelen ungdomsskoleelever som svarer "ofte" 
eller "svært ofte" på spørsmål om skolearbeid.  



Psykisk helse 
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Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget

HAR DU VÆRT PLAGET AV ENSOMHET I LØPET AV 
SISTE UKE? 

PROSENTANDEL AV UNGDOMSSKOLEELEVER I 
NYE ASKER KOMMUNE OG I NORGE 

Nye Asker Norge





Oppl.l. § 1-1. Formålet med opplæringa 
 
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. 
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, 
slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, 
likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er 
forankra i menneskerettane. 
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven 
og vår felles internasjonale kulturtradisjon. 
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. 
Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte. 
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva 
sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 
engasjement og utforskartrong. 
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad. 
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei 
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal 
motarbeidast. 



Hvorfor fornyer vi fagene? 

Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeids livet 
endrer s eg med ny teknologi, ny kunns kap og nye utfordringer. Vi trenger barn og 
unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. 
 
Elevene og læ rlingene s kal få  mer tid til dybdelæring. Mange av læ replanene har 
væ rt for omfattende. For å  legge gode rammer for dybdelæ ring, kan vi ikke bare 
fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer. 
 
Det s kal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de fors kjellige delene av 
læ replanverket s kal henge bedre s ammen. 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/


Overordnet del – forklarer og utdyper § 1-1 
1. Opplæringens verdigrunnlag 

Menneskeverdet, Identitet og kulturelt mangfold, Kritisk tenkning og etisk bevissthet,  
Skaperglede, engasjement og utforskertrang,  
Respekt for naturen og miljøbevissthet, Demokrati og medvirkning 

2. Prinsipper for læring, utvikling og danning 
Sosial læring og utvikling, Kompetanse i fagene (Dybdelæring), Grunnleggende 
ferdigheter,  Å lære å lære,  
Tverrfaglige temaer (Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap, 
Bærekraftig utvikling) 

3. Prinsipper for skolens praksis 
Et inkluderende læringsmiljø, Undervisning og tilpasset opplæring, Samarbeid mellom 
hjem og skole, Opplæring i lærebedrift og arbeidsliv,  Profesjonsfellesskap og 
skoleutvikling 



Risiko med innføring av ny læreplan 
• Fagfornyelsen er kompleks, lærere må forholde seg til svært mye hele 

tiden 
• Lærere opprettholder praksis og arbeider hver for seg 
• For stort fokus på faginnhold 
Inger Bergkastet – læringsmiljøeamet i Utdanningsetaten i Oslo: 

 



Eksempel 

Lærer 1:  
Hvem kan fortelle hva dette er? 
 
Effekt? 



Eksempel 

Lærer 2 :  
Hva kan vi fortelle om denne? 
Snakk sammen to og to, så tar vi 
en runde om tre minutter 
 
Effekt? 



Eksempel 



Eksempel 



Fellesskapende undervisning – 
helsefremmende skolehverdag 



Læringsforløp – utforskende og elevaktive 
arbeidsformer 





Hvordan arbeider vi? 

• Oppdrag til skolene - satsingsområder 
• Hjelp til skolene 

• Kompetanseplan for askerskolen 
• Pedagogiske veiledere 
• Rektor- og ledernettverk 
• Nettverk med ressurspersoner fra hver 

skole 
• Utdanningsdirektoratets kompetansepakke 
• Ressursgruppe for fagfornyelsen – verktøy, 

konkretisering 
• Oppfølging av skolene 



Samarbeid med UH 
Læringsløyper  

Verktøy for utvikling av profesjonsfellesskap på 
skolene 

Rike undervisningsopplegg 

● Dybdelæring 
● Progresjon 
● Grunnleggende ferdigheter 



Læringsmiljø 



Forskere er enige om prinsippene i læringsmiljøarbeidet 



SFO 

● Overgang fra barnehage 
● Helhetlig skoledag 
● Inkluderende og aktiverende 
● Samarbeid med nærmiljøet 
● Gamle Asker kommune har hatt god erfaring 

med satsingene: Idretts-SFO, Frilufts-SFO og 
Kultur-SFO  

● Utviklingsmål for SFO kommer i temaplan for 
grunnskole 



Tidlig innsats: Begynneropplæring, lesing og skriving 

● Begynneropplæring i lesing/skriving og 
matematikk 
○ Kompetanseheving av lærere via nettverk seks 

ganger årlig  

● Intensive lesekurs 1. - 4. trinn 
○ “På sporet”  -  forskningsbasert tiltak fra 

Lesesenteret  for 1.trinn 
○ Kurs for lærere som arbeider med intensive lesekurs  

-  samarbeid PPT 
● Systematisk opplæring/oppfølging av lesing (SOL) 



FNs bærekraftsmål oppvekst 
Klima og miljø - kursrekke 
● MatVinn-prosjekt 

 
● Solenergi uten grenser 

 
● Levende vassdrag og Livet i fjæra 

 
● Klimaforedrag med elevoppdrag 

 
 

Foreløpige utviklingsprosjekt 
● Idébærekraftsbank for barnehager 

 
● Marint ressurssenter i Slemmestad 

 
● To søknader til Forskningsrådet 

 



● Innføring av ny fagplan medfører en metodeendring 

● Utforskende undervisningsmetodikk – matematisk forståelse 

● Nettverkssamlinger fire ganger i året og veiledning på skoler. 

● I samarbeid med OsloMet og Matematikksenteret. 

 

Matematikk - LK20 



Programmering i askerskolen 
● Samarbeid med SIMULA 

● Matematikk, naturfag, musikk og                          
kunst og håndverk + valgfag, 2. - 10. tr. 

● Kompetanseheving av lærere. 

● Kurs, nettverk og veiledning på skoler. 

● FINNUT-søknad: 6 millioner til å forske på 
Askers kompetansehevingstilbud i 
programmering. (Svar forventes innen 
mars.) 

Programmeringskursdag hos Simula på Fornebu 
høsten 2019. Foto: Freyja Jørgensen / Simula 



Digital læring i askerskolen 

2017 2018 2019 2023 2020 2021 2022 

NIFU  
sluttrapportrapport 

Videre satsing 
● Ha rm onisering  
● Ny læ repla n som  vektlegger dig ita le  kom peta nse   
● Læ ringsløyper, kurs og  ne ttverk 
● Hensiktsm essig  dig ita l undervisningsm etodikk 
● Kurs og  oppfølg ing  a v skoler m ed “strekk i la ge t” 

 
 

Politiske vedtak 
“Digital læring i 

askerskolen” 

NIFU 
m idtveisra pport 

Plan for  
videre 
satsing 

mot 2023 

Finnut søkna d  
Videre  

følgeforskning  

Gjennom ført prosjekt 
● Kom peta nseheving  a v a lle  læ rere  i 

tekniske  fe rdigheter og  m etodikk 
● Im plem entering  a v 15 000 Chrom ebooks 
● Nye verktøy som  G Suite  og  dig ita le  

læ rem idler  
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