Ås kommune

MØTEINNKALLING
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Dato:
Sted:

24.01.2018 kl. 18:30
Ås kulturhus, Lille sal

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på
rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og www.as.kommune.no.
Invitasjon til befaring:
Fra 16-18 inviteres utvalgsmedlemmer til befaring til Smia Flerbrukshus i Drøbak kl.
16.15 og Ski Rådhusteater kl 17.15 for å se på seteavstand mellom stoler i kulturhus.
Dialogmøte: I forbindelse med HOK-sak 3/18 Tilstandsrapport barnehager, er
barnehagestyrere invitert til dialogmøte kl.19.00.
Saksliste
Side
Informasjon fra leder og eventuelt
Orientering
Referatsaker
Saker til behandling
1/18

13/03932-4

Søknad om lån - Renovering av Brønnerud
Grendehus

3

2/18

17/03539-1

Møteplan 2018 - Hovedutvalg for oppvekst og
kultur

6

3/18

18/00130-1

Tilstandsrapport barnehager 2017

8

Ås, 16.01.2018
Ivar Ekanger
leder

17/03337

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 07 eller
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Jan Einbu.
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
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Informasjon fra leder og eventuelt

Orientering

Saknr
1/18

Arkivsak
18/00142-1

Tittel
Flytting av velkomstklasse fra Kroer skole til Brønnerud
skole

Referatsaker til hovedutvalg for oppvekst og kulturs møte 24.01.2018
(15/03976-13):
1. Frydenhaug - SU representanter
2. Nordby - Innkalling og ref. - SU 15.12.2016 og 23.01.2017
3. Søråsteigen - Referat - SU 21.09.2017
4. Solberg - Innkalling - SU 12.10.17
5. Solberg - Referat - SU 12.10.17
6. Solberg - Referat - SU 12.10.17 - Vedlegg A
7. Solberg - Referat - SU 12.10.17 - Vedlegg B
8. Solberg - Referat - SU 12.10.17 - Vedlegg C
9. Solberg - innkalling - SMU 12.10.17
10. Solberg - Referat - SMU 12.10.17
11. Solberg - Referat - SU 12.10.17 - Elevrådet
12. Åsgård - Innkalling - SMU 29.11.17
13. Åsgård skole - Referat - SMU 29.11.2017
14. Åsgård skole - Referat - SU 29.11.2017
15. Sagaskogen bhg - Referat - SU 04.12.2017
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Saker til behandling

HOK-1/18
Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Saksnr.:
1/18
1/18

13/03932-4
Møtedato
24.01.2018
31.01.2018

Rådmannens innstilling:
1. Det innvilges et lån på 620 000 kr til Foreningen Brønnerud Grendehus, org
nummer 999 018 947.
2. Lånet finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond.
3. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og signere lånedokumenter i tråd med
føringer i denne saken.
Ås, 09.01.2018
Trine Christensen
Rådmann

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Formannskap
Kommunestyre
Vedlegg:
1. Søknad med nedbetalingsplan
2. Tilskuddsbrev
3. Avtale Brønnerud
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Saksbehandler sender vedtaket til:
Økonomisjef
Etatsjef for teknikk og miljø
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Saksutredning:
Sammendrag:
Foreningen Brønnerud Grendehus søker kommunen om et lån på 620 000 kr til
fullfinansiering av renovering av Brønnerud Grendehus.
Fakta i saken:
Foreningen Brønnerud Grendehus, Org nummer 999 018 947 har som formål å
restaurere Brønnerud gamle skole og herredshus/Brønnerud Grendehus.
Foreningen ble etablert i 2012 og har følgende styre i følge enhetsregisteret:
Styrets leder: Hanne Kirstine Støkken
Nestleder: Leif Øistein Kvarme
Styremedlem: Rune Torgersen, Stig Ekstrøm, Anders Herskedal Torgersen, Karin
Elisabeth Gjems Børresen
Det er Ås kommune som eier bygningen. Bygget har vært utsatt for brann. Det var
opprinnelig satt av midler i kommunens investeringsbudsjett til renovering av bygget
etter brannen. Kommunens investeringsprosjekt 0677 Oppussing av det gamle
skolebygget på Brønnerud hadde en bevilget ramme i 2013 på 1 147 000 kr. Av dette
var 550 000 kr finansiert med forsikringspenger som var avsatt på fond i balansen.
Kommunen overførte i 2013 kr 1 147 000 til Foreningen Brønnerud Grendehus etter
avtale om at foreningen skulle stå for renovering av bygget. Prosjektet er etter dette
avsluttet i investeringsregnskapet til Ås kommune.
I henhold til gjeldende avtale med foreningen skal foreningen ha ansvar for å sette
bygningen i tilnærmet samme stand som den en gang så ut tidligere. Bygningen har
vært utsatt for brann og har fortsatt brannskader innvendig. Utvendig er taket
utbedret for å sikre bygget mot nedbør.
Med egenkapital og tilskudd fra Sparebankstiftelsen på 700 000 kr har foreningen
midler til gjennomføring av fase 1, utvendig renovering. Brønnerud Grendehus søker
kommunen om et lån på 620 000 kr til delfinansiering av prosjektet, det vil si fase 2
innvendig renovering av første etasje.
Rådmannen anbefaler at det gis et lån for å sikre at bygget blir renovert og igjen kan
tas i bruk av kommunens innbyggere. Forutsetninger for lånet vil være som følger:
-

Kommunen kan disponere bygningen til kommunale virksomheter etter nærmere
avtale med foreningen. Kommunen skal dekke direkte kostnader knyttet til
kommunens bruk, herunder strøm og renhold.
Ved mislighold av lånet overtar kommunen disposisjonsrett over bygningen.
Det gis to års avdragsfrihet.
Nedbetalingstiden er 7 år.
Lånerenten settes til kommunens gjennomsnittlige lånerente, for tiden 2 %.
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Økonomiske konsekvenser:
Det forutsettes at foreningen Brønnerud Grendehus dekker løpende renter og
avdrag. Lånet vil dermed ikke endre kommunens netto driftsresultat. Det vil alltid
være en risiko knyttet til et lån, men dette må vurderes opp mot nytten av tiltaket som
lånet skal finansiere. Rådmannen mener at foreningen vil kunne få inntekter ved
utleie og andre arrangementer som bidrar til at de kan dekke løpende renter og
avdrag.
Miljømessige konsekvenser:
Et kommunalt lån vil bidra til å sette i stand Brønnerud Grendehus, som har en viktig
kulturhistorisk betydning for kommunen.
Alternativer:
Det gis ikke lån. Foreningen Brønnerud Grendehus kan da gjennomføre fase 1,
utvendig renovering. De må deretter søke annen finansiering for fase 2, innvendig
renovering.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at søknad om lån fra foreningen Brønnerud Grendehus
innvilges.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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HOK-2/18
Møteplan 2018 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Saksbehandler:
Jan Einbu
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
2/18

17/03539-1
Møtedato
24.01.2018

Rådmannens innstilling:
Møteplan 2018 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas iht. kommunestyrets
møtestruktur.
Møtested: Ås kulturhus, Store salong 2. etasje
Møtetid: kl. 18.30
Uke
4
9
17
22

Dag / dato
Onsdag 24. januar
Onsdag 28. februar
Onsdag 25. april
Onsdag 30. mai

34
39
44

Onsdag 22. august
Onsdag 26. september
Onsdag 31. oktober

Ås, 09.01.2017
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Vedlegg:
1. Vedtatt møteplan K og F 2018, K-sak 79_17
Lenke til Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 K-sak 79/17,
Kommunestyret 13.12.2017.
Saksbehandler sender vedtaket til:
Publiseres på kommunens hjemmeside
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Rådmannens ledergruppe
Politisk sekretariat
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Saksutredning:
Sammendrag/fakta:
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018 ble vedtatt i K-sak 79/17,
13.12.2017. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg,
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt
møtestruktur.
Vurderinger:
Vurdering av møtedager og tidspunkt:
Rådmannen foreslår at møterytmen opprettholdes som i 2017, dvs. at rådene holder
møtene på tirsdager og hovedutvalgene på onsdager, uken før formannskapsmøtet.
Møtene til Hovedutvalg for oppvekst og kultur, foreslås lagt til onsdager med
møtestart kl.18.30.
Vurdering av antall møter:
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når møteleder finner
det nødvendig, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.1.2. andre avsnitt og 10.2.2.2.
Økonomiske konsekvenser:
Møtegodtgjørelse per møte utgjør kr 1 105 per medlem. I tillegg får leder kr 4 604
månedlig i fast godtgjørelse, dvs. 5 % av ordførers godtgjørelse. I tillegg kommer
serveringsutgifter og arbeidstid for administrasjonen.
Konklusjon med begrunnelse:
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstillingen vedtas.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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HOK-3/18
Tilstandsrapport barnehager 2017
Saksbehandler:
Vigdis Bangen
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
3/18

18/00130-1
Møtedato
24.01.2018

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for kommunale barnehager 2017, med vedlagt den enkelte
barnehages rapport, tas til etterretning.
Ås, 11.01.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Vedlegg:
1. Felles tilstandsrapport kommunale barnehager 2017
2. Tilstandsrapport Frydenhaug barnehage 2017
3. Tilstandsrapport Sagaskogen barnehage 2017
4. Tilstandsrapport Solbergtunet barnehage 2017
5. Tilstandsrapport Søråsteigen barnehage 2017
6. Tilstandsrapport Tunveien barnehage 2017
7. Tilstandsrapport Togrenda barnehage 2017
8. Tilstandsrapport Vinterbro barnehage 2017
Saksbehandler sender vedtaket til:
Oppvekst- og kultursjefen
Styrere i kommunale barnehager
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Saksutredning:
Sammendrag:
Felles tilstandsrapport for kommunale barnehager 2017 viser til satsingsområder,
tiltak og effekt av tiltakene for 2017. Videre viser den til utviklingsmelding for 2018
hvor tiltakene er tatt fra «Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås
kommune 2018–2021. Det vises videre til resultater fra foreldreundersøkelsen 2017 i
regi av Utdanningsdirektoratet (UDIR) og til slutt til tall for de kommunale og private
barnehagene i Ås vedrørende barn og ansatte. Tallene er hentet fra UDIR sin
rapportportal BASIL som henter informasjon fra årsmeldinger fra den enkelte
barnehage pr.15.12.2017.
Tilstandsrapporten fra den enkelte barnehage viser hvordan de har jobbet med felles
satsingsområder og egne prioriterte satsingsområder i 2017. Videre viser den veien
videre for å bedre kvaliteten i 2018. Tiltakene er basert på «Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås kommune 2018-2021». Barnehagene har
analysert resultatene fra «Foreldreundersøkelsen 2017» og valgt ut noen områder de
vil sette fokus på i 2018.
Fakta i saken:
I opplæringsloven og privatskoleloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Barnehagen er ikke omfattet av den
samme rapporteringsplikten. Ås kommune har imidlertid valgt at hver kommunale
barnehage også skal utarbeide en tilstandsrapport for året som har gått. I tillegg skal
det utarbeides en samlet tilstandsrapport for alle kommunale barnehager.
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur vedtok en endret mal for tilstandsrapporter i
barnehage og skole i møte 27.9.2017. Det er utarbeidet en tilstandsrapport
(hoveddel) for alle de kommunale barnehagene av etaten og en individuell del av den
enkelte barnehage.
«Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås 2016-2019», er en den
overordnede planen som lå til grunn for de kommunale barnehagenes lokale mål og
tiltak i 2017. Tilstandsrapportene konkretiserer hvordan barnehagene jobbet med
tiltakene. Rapportene sier også noe om veien videre for å bedre kvaliteten i 2018. I
malen for tilstandsrapporten er det et fritekstfelt som de fleste av barnehagestyrerne
har benyttet.
De kommunale barnehagene har i 2017 hatt spesielt fokus på lederskap, leke- og
læringsmiljø, pedagogisk dokumentasjon, språk og kommunikasjon og realfag.
I august 2017 kom det ny rammeplan for barnehagens innhold. Implementering av ny
rammeplan vil være et langsiktig og kontinuerlig arbeid og vil ha fokus i det videre
utviklingsarbeidet.
Det ble gjennomført en foreldreundersøkelse i regi av UDIR i alle kommunale
barnehager i november 2017. I undersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening
om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.
Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som
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en hjelp til å vurdere å utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen bruker resultatene i
dialogen med foreldrene.
Foreldrene er jevnt over fornøyd med barnehagen barna går i. 62,1 % er svært
fornøyd, 30 % er ganske fornøyd. 2,3 % er totalt sett ganske misfornøyde eller svært
misfornøyde med barnehagen. Foreldrene er særlig fornøyde med forhold som
gjelder barnas trivsel og relasjonen mellom barn og voksne i barnehagen. Videre
opplever de fleste at barnehagene tilrettelegger godt for barnets utvikling.
Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november det året det søkes
om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden
barnet fyller ett år, jf. barnehageloven § 12a. Retten til plass forutsetter at det er søkt
om plass innen 1. mars. Ås kommune hadde full barnehagedekning i 2017, det vil si
alle barn med rett til plass fikk tilbud.
Det er 7 kommunale og 12 private ordinære barnehager i Ås samt 2 private
familiebarnehager. Pr.15.12.2017 var det totalt 1126 barn i ordinære barnehager og i
familie-barnehagene, hvorav 221 var minoritetsspråklige barn.
Pr. 15.12.2017 var det i alderen 1-5 år 22 barn som får spesialpedagogisk hjelp etter
barnehagelovens § 19 a.
Antall årstimer til pedagoger og assistenter som ga spesialpedagogisk hjelp etter
barnehagelovens § 19 a var pr.15.12.2017, henholdsvis 3 221 og 14 171, det er
omtrent det samme som i 2016.
94 minoritetspråklige barn fikk særskilt tilbud om språkstimulering i barnehagen
pr.15.12.2017.
Tallene for styrere og barnehagelærere med dispensasjon fra utdanningskravet, viser
at Ås har meget god dekning av styrere og pedagogiske ledere med
barnehagelærerutdanning.
Konklusjon med begrunnelse:
De kommunale barnehagene har i hovedsak et stabilt, kompetent og godt kvalifisert
personale. Det jobbes systematisk med barnehagenes samfunnsmandat og
implementering av ny rammeplan. Barnehagenes verdigrunnlag skal formidles,
praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagenes pedagogiske arbeid.
Barndommen har egenverdi og barnehagene skal ha en helhetlig tilnærming til
barnas utvikling. Barnehagenes samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med
hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning
som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg, læring og danning skal sees i
sammenheng.
Rådmannen anbefaler at Tilstandsrapport for barnehager i Ås kommune 2017,
vedlagt de kommunale barnehagenes rapporter, tas til etterretning.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
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