
Ås ungdomsskoles pedagogiske plattform

Elevene lærer best når de blir sett, hørt og respektert. 

Visjon: Læring, mestring og trivsel i et trygt og stimulerende miljø. 

Ås ungdomsskole gir elevene gode læringsopplevelser i et trygt og 
tiltalende miljø der: 

                                                  
 elevene er trygge på seg selv og etablerer gode relasjoner med 

andre 
 elevene deltar aktivt i utviklingen av et godt skolemiljø
 elevene har basiskompetanse i lesing, skriving, tall- og 

regneforståelse og engelsk

Ås ungdomsskole gir elevene gode IKT-kunnskaper, læringsstrategier 
og sosial kompetanse slik at de:

 velger aktivt hensiktsmessige arbeidsmåter for å tilegne seg 
kunnskap og ferdigheter og formidle disse videre. 

 har god faglig utvikling ut i fra egne forutsetninger og tar i bruken 
sine kreative og skapende evner 

 
Ås ungdomsskole har aktive elever som fnner gleden i å lære og som: 

 aktivt søker informasjon har medvirkning i arbeidet med fagene og for
et godt arbeidsmiljø 

 viser utholdenhet i arbeidet 
 tar ansvar og oppgaver for fellesskapet 
 har medinnfytelse. 
 viser respekt for hverandres ulikheter og behov. 
 tar ansvar for og bidrar til å ta vare på skolens inne- og uteområder. 

  
Ås ungdomsskole har et personale i utvikling som:  

 samarbeider i team og på tvers av team 
 er underveis og er villig til å prøve ut metoder og arbeidsformer 
 alltid har fokus på relasjonsbygging og kommunikasjon 
 vurderer arbeidet og setter seg nye mål 
 deler god praksis med hverandre 
 utvikler sin kompetanse ved refeksjon, kollegasamtaler, litteratur og 

kurs.   
 gir oppfølging i hver elevs faglige og sosiale utvikling  
 som tar ansvar for elevenes læring, mestring og trivsel 
 bruker elevsamtaler systematisk 
 bruker moderne undervisningsteknologi  
 bruker IKT som en naturlig del av undervisningen
 har et godt samarbeid med foreldre:  
 gir foresatte regelmessig informasjon om elevens læringsresultater. 
 har et godt samarbeid med foreldre og lærere om elevenes læring, 

vekst og trivsel. 



 gir foresatte tilbakemelding om hva som er bra og hva som kan 
forbedres. 

Ås ungdomsskole er en skole som:

 gir foresatte innfytelse på skolens arbeid og planer 
gjennom FAU/SU/SMU 

 setter fokus opplæring/oppfølging hensiktsmessig bruk av sosiale 
medier
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