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Innledning
Denne planen er en revidert utgave av handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen, 2014-2018» som
ble vedtatt av kommunestyret den 17. september 2013. «Et løft i nes-skolen, 2018-2022» skal
legge føringer for arbeidet med kvalitetsutvikling i Nes-skolen. Føringene i dokumentet vil bli fulgt
opp av skoleeier og skoleledere. Rådmannen vil legge fram handlingsplanen som egen sak for
kommunestyret.
Handlingsplanen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. «Et løft i Nes-skolen, 2018-2022» viderefører noen av områdene fra forrige plan og legger
opp til fornying av andre.
Ludvigsenutvalget la i juni 2015 fram NOU 2015: 8 Fremtidens skole. I denne utredningen er det
tre områder som vektlegges;
 Kompetanser som eleven må ha i fremtiden
 Økt vekt på dybdelæring
 Økt vekt på progresjon i elevenes læring
3 fagovergripende kompetanser er trukket fram i denne NOU`en:
 Livsmestring og folkehelse
 Demokrati og medborgerskap
 Bærekraftig utvikling
«Et løft i Nes-skolen, 2018-2022» fremhever kompetansen «livsmestring» og har denne som en
del av et nytt satsningsområde; Sosial kompetanse og livsmestring.
Fremtidige kvalitetsmeldinger (tidligere kalt tilstandsrapport), samt planer for kvalitetsutvikling i
Nes-skolen, skal knyttes opp mot denne handlingsplanen.

Prinsipper for handlingsplanen
Grunnlagsdokumentene for elevenes opplæring er læreplanverket for Kunnskapsløftet,
opplæringsloven og kommunale satsingsområder. Et løft i Nes-skolen omhandler prioriterte
kommunale føringer fram mot 2022.
«Et løft i Nes-skolen, 2018-2022» skal ivareta helhet og sammenheng i lærings- og
utviklingsarbeidet for grunnskoleelevene i Nes. Planen har målsettinger om økt faglig og sosial
læring for enkeltindividet og læring for fellesskapet. Alt arbeid i skolen må bygge på målsettinger
om livsmestring og livslang læring - motivasjon for å lære, ønske om å utvikle seg og å strekke
seg etter nye mål.
Planen må følges opp av skoleeier i årene fremover. Føringer og tiltak må jevnlig evalueres, og
eventuelt endres. Arbeidet med denne handlingsplanen må foregå i en dynamisk prosess, der
tiltakene må vurderes ut fra måloppnåelse og gode vurderinger underveis.
Bakgrunn - forankring
I forkant av «Et løft i Nes-skolen, 2018-2022» har det vært gjennomført evalueringsprosesser
høsten 2016 blant skolelederne, lærerne, foreldre og elever. Arbeidsgruppa har tatt disse
evalueringene med i sitt arbeid med den reviderte planen. Planen er arbeidet med gjennom
følgende prosesser:
 Orientering i hovedutvalget for oppvekst og helse
 Dialogkonferanse 20. januar 2017 (politikere, skoleledere, lærere, foreldre, elever)
 Folkevalgtinvolvering 25. april 2017
 Høringsrunde for alle involverte parter i mai 2017
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Arbeidet med «Et løft i Nes-skolen, 2018-2022» har blitt utført av en arbeidsgruppe bestående
av:
Per Arne Otheliussen
Foreldrerepresentant, Leder av Kommunalt foreldreutvalg
Christiane Lier Dahl
Foreldrerepresentant, FAU-leder v/Framtun skole
Line Fidje Liberg
Utdanningsforbundet og lærer
Britt Karin Sandbakken
Utdanningsforbundet og lærer
Kristine Bergli
Avdelingsleder Runni ungdomsskole
Astrid Kjensli
Assisterende rektor Neskollen skole
Marius Lier Dahl
Utviklingsveileder ved Pedagogisk tjeneste
Mona Andersen
Leder for Pedagogisk tjeneste
Styringsgruppen har vært representanter som har deltatt i KS-skoleeierprogram:
Grete Sjøli
Ordfører
Lillian Hansen
Utvalgsleder
Ingar Døhlen
Kommunalsjef for oppvekst og utdanning
Gerd Berg Andersen
Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet
Kjell Øygard
Rektor ved Vormsund ungdomsskole
Mona Andersen
Leder for Pedagogisk tjeneste

Referansegruppa har vært politisk utvalg for oppvekst og helse.

Figur 1: Tegnet av Nathalie Waage Ringstad (elev ved Auli skole)
i forbindelse med dialogkonferansen 20. januar 2017
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Hovedmål, satsningsområder og forutsetninger

HOVEDMÅL:
Nes kommune gir alle elever utdanning for framtida i et godt læringsmiljø.
Indikatorer:
 Læringsresultater og trivsel i Nes-skolen har en positiv utvikling.
 Flere elever i Nes fullfører videregående opplæring.

Følgende satsningsområder prioriteres:

Sosial kompetanse og
livsmestring

Grunnleggende ferdigheter

Forutsetninger:

Foreldreengasjement

Ledelse

Aktiv skoleeier
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Sosial kompetanse og livsmestring
Elevenes sosiale utvikling har betydning for fellesskapet på skolen og for evnen til å mestre eget
liv. Elevene skal møte et læringsmiljø der de blir vist tillit, møter positive forventninger og får
ansvar – dette bidrar til å fremme engasjert og ansvarlig deltakelse. Alle må lære å samarbeide,
fungere sammen med andre og utvikle evnen til medbestemmelse og medansvar.
Sosial kompetanse
Et sett av ferdigheter, kunnskaper og holdninger som vi trenger for å mestre ulike sosiale miljøer,
som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde relasjoner og som bidrar til å øke trivsel og fremme
utvikling.
Livsmestring
Utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere
medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en
best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.

Nåsituasjon
 Indikatoren «Trivsel» fra elevundersøkelsen ligger på 4,3. Dette er på nivå med nasjonen
og Akershus.
 Indikatoren «Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere»
ligger på 7,1 %. Dette er høyere enn nasjonen (4,8 %) og Akershus (4,9 %).
 Ungdomsskolene har sosiallærer – barneskolene har ikke dette.
 Tiltak fra Helhetlig oppvekststrategi: Alle barnehager og skoler bruker «Det er mitt valg»
systematisk.
 Skolene har egne/lokale planer for arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø.
Ønsket situasjon
 Skolemiljøet er preget av trivsel og det er fritt for mobbing.
 Det jobbes systematisk med klassemiljø i alle klasser.
 Faglig og sosial læring er integrert i hverandre.
 Klasseregler har et positivt fokus og omhandler samhandling.
 Lærere skaper gode relasjoner med alle elever.
 Lærere har gode strategier for konflikthåndtering.
 Kosthold, fysisk aktivitet og privat økonomi er prioriterte temaer i fagene.
 Lærere følger progresjonsplan for sosial kompetanse og livsmestring.
 Gode systemer og rutiner i forbindelse med overgang fra ungdomsskole til videregående
skole.
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Tiltak
Forslag til tiltak
Det opprettes en sosialpedagogisk ressurs på hver
skole – størrelsen på
ressursen må stå i forhold til
størrelsen på skolen
Samarbeid/partnerskapsavtaler med frivillighet og
idrettslag utredes og inngås
Det utarbeides en
kommunal plan for sosial
kompetanse og livsmestring
Alle skoler har
aktivitetsdager/temauker
som omhandler sosial
kompetanse og
livsmestring.
«Innsats for andre» er et
valgfagtilbud på u. trinnet
Arbeid med sosial
kompetanse/livsmestring er
timeplanfestet en time i uka
Skolene utarbeider og
implementerer rutiner og
prosedyrer i henhold til
endringer i
opplæringslovens § 9
Det utarbeides «kjennetegn
på god praksis» når det
gjelder inspeksjon/tilsyn i
friminuttene på alle skoler
Det innarbeides
kompetansetiltak/kurs
knyttet til sosial kompetanse
og livsmestring i Plan for
kompetanseutvikling
Plan for overganger
evalueres og revideres
(ungdomsskole/vgs)
Det utarbeides en
kvalitetsplan for SFO (sosial
kompetanse og livsmestring
vil være sentrale elementer)
Trivselstiltak/fadderordninger finnes på hver
skole

Når
Fra skoleåret
2018/19

Ressursbehov
Økonomi (utenfor
ramme)

Ansvar
Skoleeier og
skoleledere

Hele
planperioden

Tid og økonomi
(innenfor ramme)

Skoleeier

2018

Tid

Skoleeier

Hele
planperioden

Tid og økonomi
(innenfor ramme)

Skoleledere

Hele
planperioden
Hele
planperioden

Tid

Skoleledere

Tid

Skoleeier og
skoleledere

Oppstart
2017

Tid

Skoleeier og
skoleledere

2018

Tid

Skoleledere

Hele
planperioden

Tid og økonomi
(innenfor ramme)

Skoleeier

Oppstart
2017

Tid

Skoleeier

Oppstart
2017

Tid

Skoleeier

Hele
planperioden

Tid og økonomi
(innenfor ramme)

Skoleeier og
skoleledere
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Grunnleggende ferdigheter
Digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive er
grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene
er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne
vise sin kompetanse. Digitale ferdigheter og å kunne regne vil bli særlig vektlagt i Nes-skolens
videre utviklingsarbeid.
Digitale ferdigheter
Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og
forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale
produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft
gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.
Å kunne regne
Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å
resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy for å løse
problemer og for å beskrive, forklare og forutse hva som skjer. Det innebærer å gjenkjenne
regning i ulike kontekster, stille spørsmål av matematisk karakter, velge holdbare metoder når
problemene skal løses, være i stand til å gjennomføre dem og tolke gyldigheten og rekkevidden
av resultatene. Videre innebærer det å kunne gå tilbake i prosessen for å gjøre nye valg. Å kunne
regne innebærer å kommunisere og argumentere for valg som er foretatt ved å tolke konteksten
og arbeide med problemstillingen fram til en ferdig løsning.

Nåsituasjon
 Nettbrett (videre kalt læringsbrett) er valgt som digitalt hovedverktøy i Nes-skolen.
 Dekningsgraden for læringsbrett er 1:1 på både barne- og ungdomsskolen.
 Alle skoleledere, lærere og elever gjennomfører omfattende opplæring i pedagogisk bruk
av læringsbrett.
 Det opprettholdes en PC-park som tas i bruk ved behov (f. eks. ifm. eksamen).
 Det gis kommunale føringer for bruk av teknologi i skolen gjennom IKT-strategien.
 Resultatene på nasjonale prøver i regning var i skoleåret 16/17 som følger: 5. trinn: 50
skalapoeng, 8. trinn: 47 skalapoeng og 9. trinn: 50 skalapoeng.
 Resultatene på nasjonale prøver i regning har hatt en positiv utvikling på 5. trinn, mens 8.
og 9. trinn har hatt negativ utvikling.
 Regneveileder driver systematisk veilednings- og utviklingsarbeid for å støtte skolene i
arbeidet med regning som grunnleggende ferdighet.
 Skolene har ressurspersoner innenfor regning.
 Pedagogisk tjeneste/regneveileder driver lærende nettverk som en del av kommunens
kompetanseutvikling innenfor området regning.
Ønsket situasjon
 Lærerne og skolens ledelse sørger for at elevenes resultater på kartleggingsprøver følges
opp med nødvendige tiltak.
 Skolens ledelse benytter tidlig innsats som et strategisk virkemiddel i arbeidet med å gi
alle barn nødvendige grunnleggende ferdigheter.
8

Et løft i Nes-skolen – handlingsplan for kvalitetsutvikling 2018-2022











Lærerne integrerer arbeidet med digitale ferdigheter og regning i alle fag.
Læringsbrett er et sentralt pedagogisk verktøy i lærerens arbeid med grunnleggende
ferdigheter.
Lærerne bruker IKTplan.no som læringsressurs for å utvikle elevenes digitale ferdigheter.
Lærerne har klare læringsmål knyttet til digitale ferdigheter og regning.
Lærerne har kunnskap om elevenes ståsted, og gir elevene utfordringer som
videreutvikler deres grunnleggende ferdigheter.
Lærerne gir elevene konkret underveisvurdering som fremmer videre utvikling av de
grunnleggende ferdighetene.
Lærerne bruker varierte arbeidsmåter for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter.
Lærerne har en undervisningspraksis som bidrar til at elevene kan bruke digitale verktøy,
medier og ressurser, samt at elevene kan benytte disse (digitale verktøy, medier og
ressurser) til å tilegne seg faglig kunnskap og til å uttrykke egen kompetanse.
Lærerne har god tilgang på konkretiseringsmateriell slik at regneopplæringen blir praktisk
og variert.

Tiltak
Forslag til tiltak
«Tidlig innsats»-midler brukes
strategisk og optimalt ved alle
skolene
Kommunen tilsetter en veileder
som skal ha digitale ferdigheter
som arbeidsområde
Det utarbeides en plan
tilsvarende SLL/TRL for
grunnleggende digitale
ferdigheter
Det lages en kommunal
oppfølgingsplan for pedagogisk
bruk av læringsbrett i Nesskolen
Kartleggingsprøven i digitale
ferdigheter på fjerde trinn
gjennomføres i Nes-skolen
Skoleeier sørger for forutsigbar
finansiering av læringsbrett
(maskinvare og pedagogisk
bruk) og infrastruktur
Plan for resultatoppfølging i
Nes-skolen oppdateres og
implementeres
Lærernes digitale kompetanse
kartlegges og følges opp
Det anskaffes
Konkretiseringsmateriell til bruk
i regneopplæringen

Når
Hele
planperioden

Ressursbehov
Økonomi
(innenfor ramme)

Ansvar
Skoleeier

2018

Økonomi (utenfor
ramme)

Skoleeier

Oppstart 2018

Tid

Skoleeier

Oppstart 2018

Tid

Skoleeier

Hele
planperioden

Tid

Skoleledere

Hele
planperioden

Økonomi
(innenfor ramme)

Skoleeier

Hele
planperioden

Tid

Skoleeier og
skoleledere

Oppstart 2018

Tid

Skoleledere

2018

Økonomi
(innenfor ramme)

Skoleeier
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Foreldreengasjement
Foreldre som støtter elevenes læring og som fremmer positive holdninger til skolen, bidrar til sitt
barns faglige og sosiale utvikling. Et godt samspill mellom hjem og skole forutsetter at begge
parter kommuniserer tydelig, slik at skolens og de foresattes forventninger blir avklart og det ikke
oppstår misforståelser.
Det er skolen, den profesjonelle parten i samarbeidet, som må ta ansvar for å avklare hva skole–
hjem-samarbeidet innebærer, etablere og vedlikeholde kontakten med foreldrene og finne fram til
strategier som passer for den enkelte familie. Målet med samarbeidet er at begge parter støtter
barn og unge, slik at de får et best mulig læringsutbytte og støtte til sin egen utviklingsprosess.
Tegn på god praksis
 Modellen for foreldreforum gjennomføres som et ledd i foreldremøter ved alle trinn.
 Foreldre involveres i planlegging av foreldremøter.
 Det er kultur for medvirkning og engasjement blant foreldrene.
 Det er etablert god forståelse for betydningen av et godt skole/hjem-samarbeid når det
gjelder barns læring.
 Skolen har utarbeidet et gjensidig forventningsdokument mellom hjem og skole som
omhandler elevenes sosiale og faglige læring.
 Skolen trekker foresatte med i læringsmiljøarbeidet og læringsprosesser som skjer på
skolen.
 Hjem og skole samarbeider om hvordan de best mulig kan gi elevene
mestringsopplevelser for å øke motivasjonen for læring.
 Det er gode kanaler for kommunikasjon mellom hjem og skole.
 Foresatte støtter elevens arbeid med fagene i tett samarbeid med skolen gjennom
leksearbeidet og kommunikasjon med kontaktlærer.
 Foresatte får veiledning i hvordan de kan støtte sitt barn i skolearbeidet.
 Foresatte snakker ikke negativt om skolen og lærerne når barnet hører på og viser at de
synes skolen er viktig.
 Foresatte opplever at skolen ser på hjemmet som en ressurs.
«Tegn på god praksis» skal forstås som retningsgivende og forpliktende i skolenes
utviklingsarbeid. Administrativ skoleeier og skolelederne skal følge opp og ta ansvar for at det
jobbes kontinuerlig med å nærme seg «tegn på god praksis» i Nes-skolen.
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Ledelse
Nes-skolen er avhengig av å ha god og velfungerende ledelse av elevenes og lærernes læring.
Dette er avgjørende for å skape best mulig forutsetninger for elevenes læring på skolen. Ledelse i
klasserommet og på skolen er en viktig faktor for at målene for Nes-skolen skal nås og
læringsresultatene forbedres.
Tegn på god praksis – skoleledelse
 Ledelsen har tydelig og stor gjennomføringsevne.
 Ledelsen etablerer mål og forventninger for virksomheten.
 Ledelsen tilstreber strategisk bruk av ressurser.
 Ledelsen kjenner til kvaliteten på undervisningen.
 Ledelsen leder lærernes læring og utvikling.
 Ledelsen arbeider mot målet om et velordnet og trygt læringsmiljø.
 Alle skoleledere har formell skolelederutdanning.
 Skoleledere gjennomfører systematisk skolevandring.
 Skoleledere legger til rette for systematisk kollegaveiledning.
 Ledelsen gjennomfører systematisk resultatoppfølging i samarbeid med kommunale
veiledere.
 Ledelse setter av tid til å lese faglitteratur og setter seg inn i nyere forskning innen
skoleområdet.
Tegn på god praksis – lærer
 Lærere har relevant kompetanse for å undervise i fag.
 Lærerne har nødvendig kompetanse for arbeid med grunnleggende ferdigheter.
 Lærere praktiserer variert og elevaktiv undervisning.
 Lærere praktiserer en læringsfremmende vurderingspraksis.
 Lærere praktiserer god tilpasset opplæring.
 Lærerne legger til rette for elevmedvirkning.
 Lærerne jobber systematisk for å fremme et trygt læringsmiljø.
«Tegn på god praksis» skal forstås som retningsgivende og forpliktende i skolenes
utviklingsarbeid. Lærende møter vil være et viktig verktøy i utviklingen av god lærer- og
lederpraksis. Administrativ skoleeier og skolelederne skal følge opp og ta ansvar for at det jobbes
kontinuerlig med å nærme seg «tegn på god praksis» i Nes-skolen.
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Aktiv skoleeier
Skoleeier består ev en administrativ og en politisk skoleeier. Administrativ skoleeier iverksetter og
følger opp de vedtak som politisk skoleeier vedtar. I tillegg er administrativ skoleeier en veileder
og støtte for den enkelte skoleleder. Skoleeier er også et kontaktpunkt for innbyggerne som
trenger veiledning og bistand i skolesaker, som ikke kan løses ved den enkelte skole.
Som politisk skoleeier er det nødvendig både å ha ambisjoner og mål for skolenes struktur-,
prosess- og resultatkvalitet, og å vurdere skolenes måloppnåelse i henhold til disse. Det inngår i
de folkevalgtes ansvar å gi skolene rammevilkår og ressurser som er nødvendig for at de skal
utføre utdanningsoppdraget på vegne av samfunnet.
Tegn på god praksis
 Skoleeier styrer via kunnskap og innsikt (analyse og oppfølging).
 Skoleeier setter tydelige mål og stiller klare krav til skolens læringsmiljø og
læringsresultater.
 Skoleeier støtter skolene i mobbeforebyggende arbeid.
 Skoleeier bidrar til et godt omdømme for Nes-skolen.
 Politisk skoleeier har tett kontakt med administrativ skoleeier for å sikre kontinuitet i
vedtatte planer.
 Politisk skoleeier bevilger nødvendige økonomiske midler til å realisere vedtatte tiltak.
 Administrativ skoleeier lager og følger opp lederavtaler med rektorene.
 Administrativ skoleeier legger til rette for kompetanseutvikling for skoleledere og lærere.
 Administrativ skoleeier er tett på den enkelte skoleledelse. Tiltak følges opp og veiledning
gis. Det er balanse mellom støtte og kontroll.
 Administrativ skoleeier sørger for profesjonsutvikling og ansvarliggjør skoleledere og
lærere.
 Administrativ skoleeier har en klar strategi for rekruttering av nye skoleledere og lærere.
 Dialogkonferanser gjennomføres 2 ganger per år.
 Årshjul for samarbeid mellom nivåene i Nes-skolen følges.
«Tegn på god praksis» skal forstås som retningsgivende og forpliktende. Skoleeier skal følge opp
og ta ansvar for at det jobbes kontinuerlig med å nærme seg «tegn på god praksis» i Nes-skolen.
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Måleindikatorer og resultatmålsettinger
Overordnet skal læringsresultater og trivsel i Nes-skolen ha en positiv utvikling. Fenomenene, som for eksempel livsmestring, er langt mer
komplekse og sammensatte enn det vi kan måle gjennom indeksene. Indeksene representerer de mulighetene vi har for å følge utviklingen innenfor
områder som vurderes som særlig aktuelle ut fra mål og satsningsområder i Et løft i Nes-skolen 2018-2022.
Med unntak av indeksen mobbing, så settes det en målsetting om å nå nasjonalt nivå eller bedre på alle indekser. Historisk er dette en målsetting
som kan nås ett år, men ikke det neste osv. Derfor er det viktig å se målsettingen i lys av en ambisjon om at resultatene stabiliserer seg over tid.
Område

Å kunne regne

Digitale ferdigheter

Sosial kompetanse
og livsmestring

Foreldreengasjement

Kilde

Nasjonale regneprøver

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen
Standpunktkarakterer
Foreldreundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen
Elevundersøkelsen

Læringsledelse

Elevundersøkelsen

Frafall VGO

Folkehelseinstituttets
folkehelseprofil

Indikator
5. trinn
8. trinn
9. trinn
Digitale verktøy i læringsarbeidet
Kildekritikk
Trivsel
Mestring
Mobbing (andel, 5.-10. trinn)
Grunnskolepoeng
Trivsel – mitt barn trives på skolen
Veiledning fra skole
Støtte hjemmefra
Støtte fra lærer
Læringskultur
Faglig utfordring
Frafall i videregående opplæring (tall fra
oktober 16)

Nes
50
47

16/17
Akershus
51
51

Nasjonen
50
50

50

55

54

N/A*
N/A*
4,3
4,0
7,1 %
N/A*
N/A*
N/A*
4,2
4,3
4,0
4,1

4,1
4,0
4,3
4,1
4,9 %
N/A*
4,7
3,7
4,2
4,3
4,0
4,2

4,1
4,0
4,3
4,0
4,8 %
N/A*
4,7
3,8
4,1
4,2
4,0
4,2

27%

19%

23%

Målsetting 2018-2022
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller
bedre **
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre

0
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre
Nasjonalt snitt eller bedre

*N/A: data er ikke tilgjengelig
**Målet må sees i relasjon til resultatene på 8. trinn. På nasjonalt nivå løftes resultatet i regning med 4 skalapoeng fra 8. til 9. trinn – denne
utviklingen bør elevene i Nes også følge.

