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PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR GRUNNSKOLEN 2010 
 
 

Saksbehandler: Tove Heen Arkivnr: 430  Saknr.:  10/1258 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/10 28.04.2010 
 
 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Plan for kompetanseutvikling for grunnskolen 2010 for Ås kommune, vedtas. 
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 20.04.2010 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Plan for kompetanseutvikling i grunnskolen 2010 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2011 
Grunnskolenes kompetansebehov 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Grunnskolene og VO 
Oppvekst- og kultursjefen 
PPS 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Departementet påpeker viktigheten av fortsatt satsing på kompetanseheving. 
Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er en forutsetning for elevenes 
læring. 
Skoleeiere har hovedansvaret for å gi sine ansatte i grunnopplæringen nødvendig 
kompetanseutvikling, selv om staten bidrar på utvalgte områder. 



  HOK-sak 10/10 

 
Vurdering av saken: 
Den foreliggende Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen i Ås kommune 2010 
bygger på føringer gitt i Kunnskapsløftet (LK06) med tilhørende styringsdokumenter, 
Stortingsmelding 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen, samt Kompetanse for kvalitet, 
Strategi for videreutdanning av lærere 2009 – 2011.  
 
Planen tar utgangspunkt i nasjonale, kommunale og lokale (den enkelte skole) 
satsingsområder, samt tidligere gjennomførte tiltak. 
 
Formålet med planen er å sørge for kontinuerlig utvikling av den faglige, 
fagdidaktiske og pedagogiske kompetansen til personalet i grunnskolen i Ås og Ås 
PPS, for å sikre elevene den opplæring de har rett til. 
 
Innholdet i planen, prioriteringer, framdrift og gjennomføring, er utarbeidet i nært 
samarbeid med skoleledere, lærere og tillitsvalgte. 
 
 
Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Planen er en forutsetning for, og danner utgangspunktet for Ås kommunes søknad 
om tildeling av statlige kompetanseutviklingsmidler for 2010.  
 
Gjennomføringen av planen forutsetter innvilging av omsøkte statlige midler. 
Ved avslag eller avkorting av søknadssummen for det enkelte tiltak, vil det i 
samarbeid med partene vurderes hvilke tiltak som må utgå eller reduseres i omfang. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det anbefales at den fremlagte Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen 2010 for 
Ås kommune vedtas. 
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ÅRSMELDING 2009 
 
 

Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145 &14 Saknr.:  10/1213 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Administrasjonsutvalget /  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11/10 28.04.2010 
Hovedutvalg for helse og sosial /  
Hovedutvalg for teknikk og miljø 41/10 29.04.2010 
Formannskapet / 28.04.2010 
Kommunestyret /  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Årsmelding 2009 tas til orientering. 
 
Rådmannen i Ås, 21.04.2010 
 
 
Per A. Kierulf (sign.) 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
Hovedutvalg for helse og sosial  
Hovedutvalg for teknikk og miljø  
Administrasjonutvalget 
Formannskapet  
Kommunestyret  
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Årsmelding 2009 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Handlingsprogram 2009 – 2012 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ingen 
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SAKSUTREDNING 
Årsmeldingen er en tilbakerapportering på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og 
økonomiplan (2009 – 2012). Den beskriver status for år 2009. Årsmeldingen er bygd 
opp etter samme struktur som handlingsprogrammet. I årsmeldingen rapporteres det 
på følgende:  

� Handlingsprogrammets fokusområder samfunn, brukere, økonomi og 
medarbeidere 

� Oppfølging av politiske vedtak 
� Planoversikt 
 
Nedenfor gis et kort sammendrag av sentrale saker i 2009. 

Kommunens økonomiske situasjon 
Den økonomiske analysen for 2009 viser at Ås kommune har fått en redusert 
gjeldsbelastning, og høyere skatteinntekter pr. innbygger enn i 2008. Imidlertid har vi 
fortsatt en gjeldsbelastning godt over gjennomsnittet i Follo og skatteinntekter pr. 
innbygger som ligger lavere enn gjennomsnittet i Follo. Ut fra at omgivelsenes 
forventninger til hva Ås kommune skal levere må antas å være ganske sammen-
fallende med de øvrige Follokommunene, innebærer denne situasjonen en betydelig 
utfordring for kommunen. Situasjonen vil sannsynligvis ikke endres de nærmeste 
årene. Det betyr at skal Ås kommune få et netto driftsresultat på linje med andre 
kommuner i Follo, må vi ha en del lavere utgiftsnivå enn disse kommunene i tiden 
framover. Et positivt netto driftsresultat er viktig for å bygge opp reserver.  
 
Totalt sett var det et betydelig merforbruk i 2009 både på helse- og sosialetaten og 
teknisk etat i 2009. Dette ble ikke avdekket ved 2. tertial, men varslet i en egen sak i 
januar 2010. Resultatet er at man ikke evnet å øke kommunens økonomiske reserver 
slik som det var forutsatt. Uansett om det er faktorer som kan forklare deler av 
budsjettavviket så er merforbruket som har vært i 2009 uakseptabelt. Forholdet har 
ledet til en gjennomgang og skjerping av rapporteringsrutiner, budsjettfokus og 
konkretisering av tiltak på kort og lang sikt for å styrke styring og kontroll samt 
korrigere utviklingen.  
 

Skal Ås kommune klare å bygge opp reserver i tilstrekkelig grad må følgende skje:  
� Økonomistyringen må være bedre enn det den har vært i 2009 
� Kommunens utgiftsnivå må trolig reduseres ved kommende rullering av 

økonomiplan.  

Klima og energiplanen er vedtatt 
Klima- og energiplan for Ås kommune ble vedtatt av kommunestyret 23. september 
2009. Prioriterte områder i planen er å innarbeide klimaaspekter i arealplanlegging og 
byggesaksbehandling, samt redusere utslipp fra kommunal virksomhet. Følgende 
tiltak er gjennomført som oppfølging av planen:  
� Klima er lagt inn som et viktig tema ved rulleringen av kommuneplanen.  
� I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Dyster Eldor II er det startet 

opp en utredning av klimavennlig arealutvikling og boligbygging, som ferdigstilles 
1. kvartal 2010.  
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� Søråsteigen barnehage ble miljøfyrtårnsertifisert i juni 2009 og sertifiseringen av 
de øvrige barnehagene startet opp høsten 2009 med planlagt sertifisering i løpet 
av våren 2010. 

� Fire nye butikker i Vinterbrosenteret og firmaet H. Fjeldstad ble 
miljøfyrtårnsertifisert i 2009.  

� Arbeidet med å få på plass ny renovasjonsavtale for kommunal virksomhet med 
økt grad av kildesortering startet opp høsten 2009, med sikte på å få på plass 
avtalen i løpet av våren 2010.  

� Det ble søkt og gitt tilsagn om midler fra Transnova til etablering av ladepunkter 
for ladbar motorvogn i november 2009. Etablering vil skje våren 2010.  

� Høsten 2009 ble det søkt om midler fra Enova til energieffektivisering og 
omlegging i kommunale bygg, men søknadene ble ikke innvilget.  

 
Rullering av kommuneplanen er i gang 
Arbeidet med rullering av kommuneplanen i gjeldende kommunestyreperiode startet 
opp høsten 2009. Formannskapet vedtok på møte 26.08.09 prosjektplan og 
milepælplan for arbeidet. Disse dokumentene beskriver bakgrunn, mål, framdrift og 
budsjett for arbeidet, samt hvordan arbeidet skal organiseres. Milepælplanen er 
utarbeidet med sikte på å få kommuneplanen vedtatt i inneværende valgperiode, i 
løpet av 1. tertial 2011.  
Kommunestyret behandlet forslag til planprogram for arbeidet med kommuneplan i  
oktober 2009 og det ble sendt på høring i perioden november og desember. 
Kommunen fikk inn 56 innspill. De fleste innspillene var forslag til arealbruks-
endringer. I forbindelse med høringen ble det arrangert folkemøte i Ås sentralområde 
og i Nordby.  
 
Kvalitetskommuneprogrammet er avsluttet 
En rekke prosjekter og aktiviteter er gjennomført som del av 
kvalitetskommuneprogrammet i skolene, barnehagene og i enhet for pleie og 
omsorgstjenester, bl.a.: 
� Det er utarbeidet 21 lokale helseplaner og en helseplan for kommunen 
� Friskvernombud er utpekt i alle barnehagene, skolene og i enhet for pleie- og  

omsorgstjenester, i alt 26. 
� Friskvernuke for ansatte ble arrangert 22.09.08 – 26.09.08 
� Prosjekt ”Rett person på rett plass i pleie og omsorg” er gjennomført 
� Prosjekt ”Heltid eller deltid – frihet til å velge” er gjennomført 
� Det er arrangert kontaktmøter mellom ansatte og administrativ og politisk ledelse 
� Presentasjoner i kommunestyret av ulike tjenesters møte med brukerne 
� Ansattes helse er innarbeidet som tema i medarbeidersamtalen 
� Freskuka ble arrangert i tidsrommet 7.09.09 - 13.09.09 
 
De aktivitetene som er gjennomført i regi av kvalitetskommuneprogrammet har gitt 
gode resultater, selv om målet om reduksjon i sykefravær ikke er nådd. Sykefraværet 
er ikke redusert med 20 % i forhold til 2007, men var i 2009 lavere enn året før, og 
arbeidet med sykefravær må ses som et langsiktig arbeid. Målet om bedre helse hos 
ansatte kan heller ikke måles på kort sikt. Vi vet bl.a. at fysisk aktivitet er en faktor 
som på sikt kan gi bedre helse og redusert sykefravær og dermed kan gi effekter i 
form av bedre arbeidsmiljø, høyere effektivitet og kvalitet på tjenesten.  
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Kvalitetskommuneprogrammet har bidratt til å sette fokus på betydningen av å ha en 
helsefremmende arbeidsplass og den enkelte ansattes og arbeidsgivers ansvar for å 
utvikle en slik arbeidsplass. Ansattes helse har som følge av programmet blitt et viktig 
tema i kommunens styringsdokumenter og det vil bli jobbet systematisk med helse 
som et strategisk satsingsområde i årene framover. Det er lagt til grunn en forståelse 
i organisasjonen for at ansattes helse er en viktig faktor for et godt arbeidsmiljø. De 
prosessene som er gjennomført i forbindelse med utarbeidelsen av helseplanene og 
oppfølgingen av disse, har økt forståelsen av at helse både er et individuelt og et 
felles anliggende. 
 
Barnehagekapasitet 
Regjerningens definisjon av full barnehagedekning er at alle barn som har søkt til 
hovedopptaket og er fylt ett år (født før 1. september) har rett til plass. Kommunen 
hadde derfor i 2009 full barnehagedekning. 
 
Kommunen har allikevel ventelister. Mange barn kommer tilflyttende i løpet av året og 
mange foreldre som har barn født på høsten (men etter 1. september) ønsker 
barnehageplass. I tillegg er det noen foreldre som kun ønsker en spesifikk barne-
hage. Mange foreldre i Nordby-området ønsker ikke barnehageplass i sentralområdet 
og finner heller andre løsninger i påvente av ledig plass i nærområdet.  
 
I 2009 ble Frydenhaug barnehage rehabilitert, og i august stod 2 nye avdelinger 
ferdig. Barnehagen har nå plass til ca 100 barn. Inntil Solbergtunet barnehage åpner 
høsten 2010 er det mangel på barnehageplasser i Nordby. I sentralområdet har 
kommunen overkapasitet og har siden august 2009 holdt en avdeling i Frydenhaug 
barnehage og en avdeling i Tunveien barnehage stengt.  
 
Ungdomspolitikken evaluert 
Prosjektet hadde mye av klubbenes fokus i første del av 2009. Rapporten vise bl.a. at 
ungdom etterspør den type muligheter som blir gitt gjennom fritidstilbudene, men at 
mange allikevel ikke bruker dem. Dette har ført til mer informasjonsarbeid og møter 
med ungdom også utenfor klubbkveldene, bl.a. i skolene. Rapporten peker også på 
behov for noe omorganisering i fritidstiltakene. Dette arbeides det videre med. 
 
Massevaksinasjon av kommunens innbyggere – ”Svineinfluensa”  
Verdens helseorganisasjon (WHO) varslet den 24. april 2009 om den nye 
influensaen, influensa A (H1N1), og 11. juni 2009 hevet WHO beredskapsnivået til 
fase 6. Altså en pandemi. 
Fra 28.10.2009 gjennomførte kommunen ukentlige vaksinasjonsdager ved Moer 
sykehjem. Først var dette et tilbud til personer i risikogruppene, og etter hvert var det 
åpent for alle. Siste vaksinasjon i 2009 var 15.12, og da hadde alle innbyggere fått 
flere tilbud om vaksine.  
Pr 31.12.2009 var 40 % av innbyggerne i Ås kommune vaksinert. Det ble lagt ned ca 
1200 kommunale arbeidstimer og 350 frivillige timer i vaksinasjonsarbeidet i 2009. 
Kommunen høstet mange nyttige erfaringer både i forhold til kommunikasjon, 
organisering av ekstraordinære tiltak og beredskap med dette arbeidet i 2009.  
Ut fra de tilbakemeldinger som er registrert evnet kommunen å gjennomføre og 
håndtere situasjonen godt. 
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Temaplan for helse og omsorg 2009 – 2015 er vedtatt 
Temaplan for helse og omsorg 2009 – 2015 har som mål å sette kommunen i stand 
til å møte veksten i behovet for pleie-, omsorg- og rehabiliteringstjenester sett i 
sammenheng med den demografiske utviklingen. Antall brukere innen ovennevnte 
tjenester vil øke i løpet av de neste ti årene. Det vil bli en vekst av eldre, og dermed 
flere omsorgsoppgaver for kommunen.  
Arbeidet med temaplan ble gjennomført i helse og sosialetaten første halvår av 2009, 
og planen ble vedtatt 2. halvår 2009. Planarbeidet ble organisert med en 
hovedprosjektplan og 6 delprosjektplaner. Arbeidet var i sin helhet gjennomført med 
etatens/kommunens egen kompetanse og arbeidskraft, og det ble benyttet til 
sammen ca 2 årsverk til planarbeidet i prosjektperioden. 
 
Vurdering av kommunens eiendomsavdeling 
Kommunestyret vedtok i handlingsprogrammet at det skulle foretas en vurdering av 
kommunens eiendomsavdeling. Prosjektplanen ble vedtatt av formannskapet i møte 
26.8.2009. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av politikere og 
administrasjon og det ble engasjert konsulent som rådgiver og sekretær. Gruppa la 
fram statusrapport rundt årsskiftet. Rapporten peker på at det blir utført mye godt 
praktisk arbeid fra eiendomsavdelingen, men avdelingen lider under mangel på 
eiendomssjef. Det er mangelfull kommunikasjon mellom eiendomsavdelingen og 
brukere av bygningsmassen og mellom eiendomsavdelingen og kommunestyret som 
eier av bygningsmassen.  
 
Regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen 
Som et ledd i regjeringens tiltakspakke mot finanskrisen ble det vedtatt å 
gjennomføre nødvendig brannsikring av rådhuset slik at bruken av huset kunne 
opprettholdes. Det ble senere også vedtatt å ta opp lån med rentekompensasjon for 
å gjennomføre omfattende vedlikehold/rehabilitering ved aktivitetsbyggene ved Ås 
ungdomsskole og Rustad skole. 
 
Plankomiteen utarbeidet skisseprosjekt/forprosjekt med kostnadsoverslag. 
Kostnadene var vesentlig større enn bevilgningen gitt gjennom tiltakspakken, men 
kommunestyret økte kostnadsramma og bevilget nødvendige midler til å gjennomføre 
prosjektet. 
 
Før årsskiftet ble det klart for rådmannen at prosjektene skulle gjennomføres før 
utgangen av april. Kulturhuset ble da delt i to der fase en skulle være ferdig før 
fristen. Fase 1 består i å montere ventilasjonsaggregat på taket og legge nødvendige 
ventilasjonskanaler. En del midler ble overført til utbedring av aktivitetsbygget ved Ås 
ungdomsskole.  
 
Fase 1 ved kulturhuset forventes ferdig innen utgangen av april, fase 2 begynner 
umiddelbart etter og vil ferdigstilles innen utgangen av 2010. Arbeidene ved Ås 
ungdomsskole vil være ferdig i løpet av april 2010. 
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Sykefravær i 2009 
Sykefraværet er høyere enn målsettingen. Vi har hatt en økning siden 2007, men en 
liten nedgang i forhold til 2008. Vi ligger under gjennomsnittet i kommune-Norge. 
Fraværet har økt i kommunene fra 2008 – 2009 og økningen har fortsatt gjennom 
2009. Det betyr likevel at det er store variasjoner mellom kommunene og (store) 
endringer i enheter innad i den enkelte kommune – slik også i Ås.  
Sammenlignet med de øvrige Follo-kommunene har Ås et noe lavere sykefravær enn 
enkelte av disse, men dette kan være uttrykk for naturlige variasjoner. Det er små 
forskjeller og det varierer fra det ene året til det andre. 
 
Det legges store ressurser i arbeidet for å redusere fravær og følge opp den enkelte. 
Det er ingen entydige årsaksforklaringer verken ved økning eller reduksjon i fraværet. 
Likevel tror vi at det over tid vil gi resultater at det i større grad settes ressurser inn på 
faktorer vi mener fremmer god helse. Godt arbeidsmiljø og god helse oppnås ved å 
styrke de positive ressurser hos de ansatte. Jobbtilfredshet, engasjement og nærvær 
oppnås ikke kun fordi negative forhold er fraværende, men fordi positive faktorer og 
opplevelser er tilstede. Derfor er det nødvendig å se målet om et fravær på 7,5 % 
over et lengre tidsperspektiv, og fortsette innsatsen med uforminsket styrke. 
 
 
. 
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BUDSJETTREGULERING OPPVEKST- OG KULTUR  VÅREN 2010 
 

Saksbehandler: Marit Øien Kristoffersen Arkivnr: 153  Saknr.:  10/1255 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/10 28.04.2010 
 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.  
 
 
Oppvekst og kultursjefen i Ås, 21.04.2010 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Tabell 1 Budsjettreguleringer og rapporter februar/mars 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Økonomiavdelingen 
Etatsjef  
Revisor 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
I f-sak 21/10 er rutiner for budsjettoppfølging beskrevet. Rådmannen ønsker å 
involvere hovedutvalgene mer i budsjettoppfølgingen enn det som i praksis har vært 
de siste årene. I den pressede økonomiske situasjonen Ås kommune er i må avvik 
som oppstår i utgangspunktet som sagt dekkes innenfor etatens rammer. 
Budsjettreguleringer før 1. og 2. tertial vil bli forelagt hovedutvalgene for behandling, 
der også eventuelle konsekvenser for kvaliteten i tjenesteproduksjonen skal 
fremkomme.  
 
Hovedfokuset for økonomistyringen overfor enhetene har tidligere vært 
rammestyring. Rådmannen vil nå også ha større fokus på at også enkeltposter er i 
samsvar med budsjett. Dette vil innebære en større grad av administrative 
budsjettreguleringer. Et eksempel på dette er disponering av sykepenger på 



  HOK-sak 12/10 

vikarposter/overtid/kjøp av vikarbyrå som vil bli gjort jevnlig gjennom året.  
 
Saken er basert på tilbakerapporteringen fra enhetslederne etter to måneder samt 
vurderinger fra økonomiavdelingen. Rapporteringen fra enhetene baserer seg på et 
periodisert budsjett og alle vesentlige utgifts- og inntektsposter skal være ført ved 
rapportering. Vedlagt følger hovedtallene for februar samt status pr mars som nå er 
sendt ut til lederne for rapportering.  
  
Vurdering av saken: 
Etaten ser så langt ut til å gå i balanse, men det kan være usikkerhet knyttet til 
skoleskyss og SFO. 
 
Grunnskole/SFO 
Området ser ut til å gå i balanse, men det er usikkerhet knyttet til skoleskyss og SFO.  
 
Forbruk på lønn på skole etter april måned ser totalt sett ut til å være i rute korrigert 
for sykepenger. Det er store sykepengeinntekter utover budsjett – dette bør 
budsjettreguleres mot lønn. Det er ikke rapportert om vesentlige avvik.  
 
Skoleskyssen er lagt ut på anbud med frist 02.06.10. Så langt har fire interessenter 
meldt seg. Takster for skysskort og spesialskyss er økt fra primo 2010.  Så langt kan 
det se ut som man vil få et merforbruk på 0,2 mill kroner i 2010, men resultatet av 
anbudsprosessen kan endre på dette. Det er også foreslått endring i vedtektene for å 
få ned kostnadene på skyss.  
 
Midlene til spesialundervisning i sak 8/10 Spesialundervisning i grunnskolen i HOK 
17.3, vil bli fordelt ut til skolene i henhold til saksframlegget.   
 
For SFO ser inntektene ut til å bli lavere enn budsjettert totalt sett med om lag 0,5 mill 
kroner. Samtidig er det et mindreforbruk på lønn inkludert sykepenger som gjør at 
området likevel ser ut til å gå i balanse. Beløpene bør budsjettreguleres. Fra høsten 
kommer en ny undervisningstime samt leksehjelp i småskolen. Dette kan bety at flere 
reduserer plassen i SFO, noe som vil gi lavere inntekter.  
 
Det er så langt ikke utgiftsført mye i forhold til spesialskoler/gjestelever, slik at det er 
vanskelig å se om man her er i rute i forhold til budsjett.  
 
Barnehager 
Området ser ut til å gå i balanse.  
 
Foreldrebetaling i barnehager ser ut til å gi en merinntekt på 0,4 mill kroner. Dette må 
sees opp mot at anslaget for statstilskudd ser ut til å være noe for høyt. Så langt er 
man i rute med skjønnsmidler i henhold til budsjett, men man er avhengig av å få 
beløp ved de to siste tildelingene departementet foretar også. Departementet har 
signalisert at kommunen vil få midler ved neste tildeling. Siste tildeling er i forhold til 
aktivitetsvekst/antall nye barn i 2010. Her vil oppstart av Solbergtunet fra august bidra 
positivt.  
 
Det er foretatt budsjettreguleringer innen området i henhold til tildeling av midler til 
funksjonshemmede barn i barnehagen. Midlene er budsjettert hos PPS og føres ut til 
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den enkelte barnehage i tråd med PPS’s tildelingsvedtak – for våren 2010 utgjorde 
dette 0,5 mill kroner.  
 
Rustadskogen barnehage har tatt opp 1 ekstra barn for å dekke lønn til 10% økning i 
styrerstillingene i henholdsvis Rustadskogen og Sagalund barnehage i inneværende 
år. Begge har i dag 50% styrerstilling, men ved å øke med 1 ekstra lite barn kan 
stillingene utvides til 60% styrerstilling.  Det har vist seg å være behov for dette.  
 
Solbergtunet starter opp fra august med om lag 28 barn. Ut fra anslag så langt ser 
det ut til at avsatte midler i budsjettet til dette er tilstrekkelig. Det ser nå ut til at 
barnehagen kan være i full drift allerede fra desember. I budsjettet er dette lagt inn 
fra 2011. Får tall fra Cecilie på mandag for å se om oppstart i desember går greit i 
forhold til budsjettet.  
 
Kultur 
Området antas å gå i balanse. Det er kommet inn lite inntekter ved kulturskolen i 
henhold til budsjett så langt, men det er ikke rapportert om avvik.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1.  
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Budsjettregulering foretas når protokoll fra hovedutvalget 
foreligger.  
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Vedlegg 1 
 
Rapport 201002 (februar) Oppvekst- og kultur 

 Beskrivelse 
Regnsk. 
hittil i år 

Rev. 
budsjett 

hiå 

Avvik i 
kr 

Rev. 
årsbudsjett 

Regn i % av 
rev. årsbud 

Regnskap 
hiå i fjor 

Prognose 
årsavvik 

 

 Netto drift 29 214 28 428 786 171 812 17,00 30 261 0  

 Lønn og sosiale utgifter 41 172 41 196 -25 227 538 18,09 39 980 0  

 Andre driftsutgifter 13 950 13 278 672 83 300 16,75 12 125 0  

 Andre inntekter -23 863 -25 710 1 848 -137 009 17,42 -20 466 0  

 Sykepengeref. -2 046 -336 -1 709 -2 017 101,42 -1 377 0  

 I alt 29 214 28 428 786 171 812 17,00 30 261 0  

Dette er tallmaterialet enhetene har rapportert på pr februar.  
 
 
Rapport 201003 (mars) Oppvekst- og kultur 

 Beskrivelse 
Regnsk. 
hittil i år 

Rev. 
budsjett 

hiå 

Avvik i 
kr 

Rev. 
årsbudsjett 

Regn i % av 
rev. årsbud 

Regnskap 
hiå i fjor 

Prognose 
årsavvik 

 

 Netto drift 30 171 39 120 -8 949 171 235 17,62 49 192 0  

 Lønn og sosiale utgifter 62 798 61 815 983 226 475 27,73 60 116 0  

 Andre driftsutgifter 20 353 20 602 -249 84 679 24,04 19 222 0  

 Andre inntekter -49 665 -42 793 -6 873 -137 902 36,01 -27 411 0  

 Sykepengeref. -3 315 -504 -2 811 -2 017 164,36 -2 736 0  

 I alt 30 171 39 120 -8 949 171 235 17,62 49 192 0  

 

Kommentar:  
Under andre inntekter ligger statstilsudd til private barnehager. Budsjettet er 
periodisert med 1/12, mens innbetalingene kommer kvartalsvis. I rapporten for mars 
er det dermed inntektsført 2 kvartaler.  
 
 
 
Tabell 1 Budsjettreguleringer             

                

Konto Beskrivelse Ansvar 
Regnskap -
09 

Oppr 
budsjett Rev.budsjett Endring 

Nytt 
rev.budsjet 

160000 Brukerbetaling opphold - SFO 21* -12 575 000 -13 242 000 -13 242 000 500 000 -12 742 000 

10* Lønn SFO 21* 12 917 000 13 434 000 13 478 000 -500 000 12 978 000 

                

10* Lønn barnehager 2350/2340 7 947 000 7 081 000 7 380 000 110 000 7 490 000 

170000 Statstilskudd barnehager 2350/2340 -4 966 000 0 -5 037 000 -110 000 -5 147 000 

                

149000 
Reservert til HOKs 
disposisjon 2050 0 900 000 900 000 -900 000 0 

10* Lønn skoler 21*/22* 121 292 000 116 261 000 115 934 000 800 000 116 734 000 

115000 Kompetanseheving 2* 1 057 000 1 773 000 1 773 000 100 000 1 873 000 
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INNFØRING AV LEKSEHJELP - KONSEKVENSER FOR SFO 
 
 

Saksbehandler: Ellen Benestad Arkivnr: A22  Saknr.:  10/1319 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/10 28.04.2010 
 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Fra 01.08.10 og fram til evalueringen har funnet sted i januar 2011, utvides 
åpningstiden i SFO med ½ time hver dag slik at daglig åpningstid blir kl 07:00 – 
17:00.  
 
 
Oppvekst- og kultursjef i Ås, 20.04.2010 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Høringsuttalelser 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Alle barneskolene 
Fagkonsulent skole 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Fra høsten 2010 blir det innført 8 timers gratis leksehjelptilbud for 1.- 4. trinn i skolen.  
 
For øyeblikket er det ute på høring en ny forskrift til Opplæringsloven § 13-7a. Den er 
foreslått skal lyde som følgende: 
 

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen 
Elevar på 1.-4. årstrinn har rett til leksehjelp, jf. opplæringslova § 13-7a. Leksehjelpa er 
for alle elevar. Formålet med leksehjelpa er å gi eleven betre læring, kjensle av meistring, gode 
rammer for sjølvstendig læringsarbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjellar i 
opplæringa. 
Leksehjelpa er ikkje ein del av opplæringa til eleven, men skal sjåast i samanheng med 
opplæringa. Leksehjelpa skal gi eleven hjelp med skolearbeidet. 
Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar korleis leksehjelpa skal organiserast. 
Det totale omfanget leksehjelp på 1.-4. årstrinn skal til saman vere minimum 8 timar kvar veke. 
Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke. Kommunen avgjer korleis dei 
resterande timane fordelast mellom trinna. 
Kommunen pliktar å informere foreldra om retten til leksehjelp og tilbodet som gis. 
Kommunen pliktar å sørgje for at elevane har eit godt psykososialt miljø i leksehjelpa 
som fremjar helse, trivsel og læring. Dersom ein tilsett har kunnskap eller mistanke om at 
eleven sin rett ikkje oppfyllast skal den tilsette undersøkje saka, varsle kommunen og om 
nødvendig og mogleg sjølv gripe inn. Eleven og foreldre kan be om tiltak som vedkjem det 
psykososiale miljøet. Kommunen pliktar snarast mogleg å behandle saka etter reglane om 
enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom vedtak ikkje er fatta innan rimeleg tid kan eleven og 
foreldre klage som om vedtak vart fatta. 
Kommunen plikter å sørgje for omsorg og forsvarleg tilsyn med elevane i leksehjelpa. 
Gruppa må ikkje vere større enn det som er trygt og pedagogisk forsvarleg. 
Leksehjelpa skal vere gratis for eleven. Dersom leksehjelpa organiserast som ein del av 
skolefritidsordninga, kan kommunen ikkje ta betalt for den tida eleven mottar leksehjelp etter 
denne føresegna. Dette gjeld òg for elevar som ikkje deltar i skolefritidsordninga elles. 
 
Elever på 1. -4. årstrinn har rett til gratis leksehjelp. Det understrekes at eleven ikke 
plikter å delta i leksehjelpen. Foreldrene kan velge at eleven ikke deltar i 
leksehjelpen, men kommunen kan ikke nekte elever å delta i leksehjelp. 
 
Leksehjelpen er for alle elever. Det er ikke adgang til å begrense leksehjelpen til 
elever som har ekstra behov for opplæring. Leksehjelpen skal legges til rette slik at 
elever med funksjonsnedsettelser kan delta. Når leksehjelpen tilbys i regi av skolen 
eller av skolefritidsordning, vil opplæringsloven § 9a-2 komme til anvendelse indirekte 
og vil sikre eleven rett til et fysisk skolemiljø, herunder tilgang til lokalene leksehjelpen 
tilbys i.  
 
Leksehjelpen er ikke en del av grunnskoleopplæringen. Dette innebærer at 
leksehjelpen ikke er omfattet av opplæringsplikten i opplæringsloven § 2-1. At 
leksehjelpen ikke er en del av opplæringen, innebærer at det kun er de 
bestemmelsene i opplæringsloven som er gjort direkte gjeldende for leksehjelpen 
som anvendes. Det vil si at rett til skyss ikke gjelder.  
 
Kommunen har ansvaret for leksehjelpen og avgjør hvordan leksehjelpen skal 
organiseres. Dette åpner for lokale løsninger. En del av den kommunale 
handlefriheten består i å avgjøre hvem som skal tilby leksehjelpen. Det vil være 
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adgang til å organisere leksehjelpen som en del av skolen, skolefritidsordningen eller 
eventuelle alternativer. 
 
Det fremgår at leksehjelpen skal plasseres på 1.-4. årstrinn. Det totale antallet 
timer som skal fordeles på de fire første årstrinnene, er 8 timer per uke. Det 
understrekes at 8 timer per uke er et minimumskrav. De 8 timene per uke skal 
fordeles med minimum en time per årstrinn, slik at elever på 1., 2., 3. og 4. årstrinn 
får minimum en time per uke. Det betyr at kommunen kan fordele de siste fire timene 
slik de ønsker mellom disse trinnene. I kommunens frihet til å organisere 
leksehjelpen ligger også en rett til å velge tidspunktet for når leksehjelpen tilbys. 
Dette betyr at kommunen kan velge å legge leksehjelpen før skoledagen, i løpet av 
skoledagen eller etter at skoledagen er avsluttet.  
 
Leksehjelp skal komme i tillegg til opplæringen. Det vil for eksempel ikke være 
adgang til å bruke friminutter til leksehjelp. Leksehjelpen skal være lagt til en tid som 
defineres som leksehjelp. Videre er det viktig at dersom leksehjelpen integreres i 
skoledagen, så må skolen ha et tilbud til elever som har foreldre som ikke ønsker at 
barnet deres skal delta i leksehjelpen. Skolen har ansvaret for tilsyn med disse 
elevene etter forskriften § 12-1. 
 
Det er fastsatt i forskriften at leksehjelpen skal være gratis for elevene. Med gratis 
menes det her at kommunen ikke kan kreve betalt av foreldrene for elevens 
deltakelse i leksehjelpen, for deltakelse i aktiviteter som leksehjelpen gjennomfører 
eller utstyr eller læremidler som benyttes i leksehjelpen. Elevens rett til gratis 
leksehjelp i samsvar med opplæringsloven § 13-7a tilsvarer retten til gratis 
grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-15. Det understrekes videre at 
elevens rett til 8 timer gratis leksehjelp på 1.-4.årstrinn gjelder uavhengig av hvordan 
kommunen organiserer leksehjelpen. 
 

Dersom leksehjelpen organiseres som en del av skolefritidsordningen, skal 
leksehjelpen som gis i samsvar med denne bestemmelsen være gratis for eleven. 
Dette innebærer at for elever som allerede går i skolefritidsordning, må det skje en 
avkortning i egenandelen som tilsvarer timene med leksehjelp per uke etter § 13-7a.  
Dersom leksehjelpen tilbys i regi av skolefritidsordningen, har de barna som ikke går i 
skolefritidsordningen rett til å delta i leksehjelpen. Kommunen kan ikke ta betalt for 
leksehjelp etter denne bestemmelsen og kan heller ikke henstille til foreldrene å 
melde barna inn i skolefritidsordningen. 
 
Vurdering av saken: 
Per dags dato så diskuterer skolene internt hvorledes de organisatorisk skal få til 
leksehjelpen. Det er enighet om at det første året må være et prøveår og at de 
ordningene skolene forsøker ut skal evalueres i januar 2011. 
 
Skolene har flere valgmuligheter når det gjelder leksehjelp; før eller etter skoletid, 
midt på dagen eller i SFO-tiden. Det ser for øyeblikket ut som de fleste skolene 
ønsker å legge leksehjelpen organisatorisk til SFO enten før eller etter skoletid. Det 
vil da si at SFO åpnes i gjennomsnitt 2 timer per uke for de elevene som ikke går i 
SFO. 
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SFO er i dag åpen 9,5 timer per dag mellom kl 07:00 og 17:00, varierende ut fra de 
lokale forholdene. Midt på dagen når elevene er på skolen, er SFO stengt - bortsett 
fra i ferier og planleggingsdager 
 
Legges leksehjelp til SFO før eller etter skoletid er konsekvensen at de elevene som 
må benytte seg av skyss, ikke vil få skoleskyss da leksehjelp ikke regnes som en del 
av grunnskoleopplæringen. Dette er samme regel som gjelder for elevene som går i 
SFO. 
 
Legges leksehjelp midt på dagen i skoletiden, må skolene ha et alternativt opplegg 
for de elevene som ikke ønsker å benytte seg av leksehjelpen.  
 
T.o.m. 10 timers tilbud i SFO 
Ved at skoleuken blir forlenget med i gjennomsnitt 2 timer per uke per trinn til 
lekselesing, så vil foreldre som har barn i SFO inntil 10 timer per uke få utvidet 
åpningstid i SFO med de 2 timene i uken. Dette gjelder uansett om barna benytter 
seg av leksehjelp eller ikke. Skolen har et tilsynsansvar for de som ikke vil benytte 
seg av leksehjelp. I praksis betyr dette at disse barna vil få til sammen 12 timer 
leksehjelp + SFO i uken. Prisen blir fortsatt kr 1530 inkl kost.  
 
Mer enn 10 timer/uke i SFO   
Vi regner med at noen foreldre som i dag har barna full tid i SFO og som vil benytte 
seg av leksehjelp, vil redusere barnas fulltidstilbud til 10 timers tilbud. Dette kan få 
økonomiske konsekvenser for SFO. 
 
Et tilbud på mer enn 10 timer per uke koster kr 2270 inkl kost. Ved innføring av 
leksehjelp så vil disse barna i praksis få 2 timer mindre per uke på SFO under 
forutsetning av samme åpningstid som i dag. Disse 2 timene benyttes til leksehjelp 
og skal være gratis.   
 
Når det gjelder de elevene som har full tid i SFO, har man følgende alternativer: 

1. De får samme SFO-tilbud som i dag og betaler det de gjør i dag, kr 2270.  
2. SFO utvider åpningstiden til 10 timer per dag. Alle SFO’ene er åpne fra kl 

07:00 – 17:00. 
3. Betalingen reduseres tilsvarende 2 timer per uke. 

 
Pkt. 1. Barna får samme SFO-tilbud som i dag og foreldrene betaler slik som i dag, kr 
2270.  
Skolene går inn i en prøveordning med leksehjelp for skoleåret 2010/2011, og vet 
ikke hvor de vil ende. Det kan derfor være en fordel ikke å gjøre endringer i form av 
utvidet åpningstid eller reduksjon av pris før evalueringen er foretatt rundt juletider   
 
Pkt. 2  SFO utvider åpningstiden med 1/2 time hver dag.  
Dette vil være et godt tilbud for de foreldrene som har behov for en utvidet åpningstid. 
Her er det nok noe varierende fra skole til skole. Noen steder melder skolene at 
foreldre har behov for økt åpningstid, særlig gjelder dette Nordby-området. Andre 
steder som i sentralområdet, melder de om at det er få foreldre som har behov for økt 
åpningstid. Foreldre som ikke har behov for økt åpningstid vil ikke være tilfredse med 
denne ordningen.  
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Pkt. 3  Betalingen reduseres tilsvarende 2 timer per uke. 
 Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjett 2010 at satsene for SFO skulle 
være kr 2270 for full pris i 2010. Kommunestyret må fatte nytt vedtak hvis satsen skal 
endres 
 
En reduksjon på 2 timer per uke innebærer at satsen blir i underkant av kr 2000. 
Dette forslaget vil derfor få økonomiske konsekvenser.  
 
Høring 
Saken har vært diskutert med SFO-lederne og rektorene som har varierende 
synspunkter på om åpningstiden skal utvides eller ikke.  
 
Saken har vært sendt til høring til samarbeidsutvalgene på barneskolene. Følgende 
høringsuttalelser er kommet inn: 
 
Solberg skole: I stedet for en halv time utvidet åpningstid på SFO hver dag, foreslår 
SU ved Solberg skole at økt timeantall på SFO samles og benyttes til utvidet 
åpningstid mellom jul og nyttår samt i påskeferien. 
 
Brønnerud skole: Samarbeidsutvalget ved Brønnerud skole støtter enstemmig 
oppvekst og kultursjefens innstilling. 
 
Sjøskogen skole: Flertallet i samarbeidsutvalget ved Sjøskogen skole (5-1) støtter 
oppvekst og kultursjefens innstilling. 
 
Åsgård skole: Ingen felles innstilling, men mener at det er unødvendig med 
utvidelse av åpningstiden hvis ikke foreldrene kommer til å benytte seg av det. 
 
Kroer skole: Åpningstiden i SFO beholdes som den er nå. Vi må ha en bindende 
påmelding til leksehjelpen for å kunne få til en god organisering av tilbudet. De som 
ønsker leksehjelp og har full plass på SFO får en redusert betaling tilsvarende 2 timer 
til leksehjelp hver uke (dvs. de skal betale ca. kr. 2000,-).  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er sprikende sysnspunkter fra skolene og derfor vanskelig å trekke en 
konklusjon. Oppvekst og kultursjefen foreslår derfor at fra 01.08.10 og fram til 
evalueringen har funnet sted, utvides åpningstiden i SFO med ½ time hver dag slik at 
daglig åpningstid blir kl 07:00 – 17:00. Prisen kan da opprettholdes og for mange 
foreldre så vil utvidet åpningstid gjøre det lettere å få hverdagen til å gå i hop. 
Evalueringen rundt jul vil bestemme om den utvidede åpningstiden skal opprettholdes 
eller om man skal finne andre løsninger som Solberg eller Kroer skole for eksempel 
foreslår.   
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 01.18.2010 
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VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I ÅS KOMMUNE - ENDRING 
AV GJELDENDE VEDTEKTER 
 

Saksbehandler: Tove Heen Arkivnr: A22 &00 Saknr.:  08/2545 
Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 25/08 12.11.2008 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/10 28.04.2010 
 
 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
1. Endring i vedtektenes pkt 9: Ferie og fridager.  

Skolefritidsordningen holder stengt mellom jul og nyttår samt mandag, tirsdag og 
onsdag i påskeuken. 

 
2. Endring i vedtektenes pkt 11: Oppsigelse/endring av oppholdstid.  

Oppsigelse og endring av oppholdstid for april, mai og juni må skje innen 1. mars. 
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 20.04.2010 
 
 
Ellen Benestad 
 

_____ 
 
Behandling i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12.11.2008: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Pkt. 7 – Oppholdstid. Ny tekst: Timetallet for halv plass i SFO reduseres fra 12 til 

10 timer. 
2. Pkt. 8 – Åpningstider. Ny tekst: Skolefritidsordningen holder åpent på hverdager i 

9,5 timer i tidsrommet kl. 07.00-17.00. 
3. Pkt. 9 – Ferie- og fridager. Følgende tas inn: Skolefritidsordningen i Ås holder 

stengt i skolens jule- og påskeferie. 
4. Pkt. 12 – Foreldrebetaling. Kostpenger inkluderes i oppholdsbetalingen. 
 
Votering: 
Høyres forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
Høyres forslag pkt. 4 ble vedtatt 7-2(H) 
 
Vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12.11.2008: 
Endringer i SFO-vedtektene, som foreslått i vedlegg 1, gjøres gjeldende fra 
01.08.2009 

_____ 
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Tidligere politisk behandling: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 12.11.2008 – HOK-sak 25/08 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Gjeldende vedtakter for skolefritidsordningen i Ås 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjefen 
Barneskolene  
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Vedtekter for skolefritidsordningen ble sist endret i Hovedutvalg for oppvekst og 
kultur, 12.11.2008, HOK-sak 25/08. 
 
Erfaring som er gjort med de endrede vedtektene tilsier at det er behov for en 
presisering av to punkter i vedtektene, pkt 9: Ferie og fridager og pkt 11: 
Oppsigelse/endring av tilbud 
 
Vurdering av saken: 
 
Oppvekst- og kultursjefen fremmer følgende endringsforslag: 
 
Pkt 9 Ferie og fridager 

Nåværende tekst Endret tekst 
Skolefritidsordningen holder 
stengt: 
 

- uke 28, 29 og 30 
- 5 plandager – disse 

avholdes til vanlig 
samtidig med skolens 
plandager eller andre 
dager der skolene er 
stengt. 

- skolens jule- og 
påskeferie  

 
Dager der skolen er stengt og  
SFO er åpen gis et tilbud som  

Skolefritidsordningen holder 
stengt: 
 

- uke 28, 29 og 30 
- 5 plandager – disse 

avholdes til vanlig 
samtidig med skolens 
plandager eller andre 
dager der skolene er 
stengt. 

- mellom jul og nyttår 
-  mandag, tirsdag og 

onsdag i påskeuken 
 
Dager der skolen er stengt og  
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tilsvarer barnets samlede skole- 
og SFO-tid. 
 
I skolens høst- og vinterferie,  
samt uke 26 og 27 kan tilbudet  
samordnes med SFO på  
nærliggende skoler. 
 

 

SFO er åpen gis et tilbud som  
tilsvarer barnets samlede skole- 
og SFO-tid. 
 
I skolens høst- og vinterferie,  
samt uke 26 og 27 kan tilbudet  
samordnes med SFO på  
nærliggende skoler. 
 
 

 
 
Pkt. 11 Oppsigelse/endring av tilbud 

Nåværende tekst Endret tekst 
Oppsigelse av plass og endring 
av oppholdstiden skal skje med 
minimum 1 måneds varsel, med 
virkning fra den 1. i påfølgende 
måned.  
 
Oppsigelse av SFO-plass for 
april, mai og juni må skje innen 
1. mars. Kan fravikes ved 
spesielle tilfeller ved skriftlig 
søknad til rektor. 
 
Oppsigelse / endring varsles 
skriftlig til den enkelte skole.  
 
Kommunen kan si opp med en 
måneds varsel fra den 1. eller 
15. i hver måned dersom det 
foreligger vesentlig mislighold av 
avtalen. Før en eventuell 
oppsigelse kan gjennomføres, vil 
det bli gitt skriftlig advarsel for å 
gi anledning til å rette opp 
forholdet. Som vesentlig 
mislighold regnes:  
- ved helt eller delvis manglende 
oppholdsbetaling 
- dersom avtalt oppholdstid 
overskrides 
- dersom særskilte forhold gir 
grunn til det 

 

Oppsigelse av plass og endring 
av oppholdstiden skal skje med 
minimum 1 måneds varsel, med 
virkning fra den 1. i påfølgende 
måned.  
 
Oppsigelse og endring av 
oppholdstid for april, mai og 
juni må skje innen 1. mars. Kan 
fravikes i spesielle tilfeller ved 
skriftlig søknad til rektor. 
 
Oppsigelse / endring varsles 
skriftlig til den enkelte skole.  
 
Kommunen kan si opp med en 
måneds varsel fra den 1. eller 
15. i hver måned dersom det 
foreligger vesentlig mislighold av 
avtalen. Før en eventuell 
oppsigelse kan gjennomføres, vil 
det bli gitt skriftlig advarsel for å 
gi anledning til å rette opp 
forholdet. Som vesentlig 
mislighold regnes:  
- ved helt eller delvis manglende 
oppholdsbetaling 
- dersom avtalt oppholdstid 
overskrides 
- dersom særskilte forhold gir 
grunn til det 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Pkt 9 Ferie og fridager 
Da vedtektene sist ble endret var begrunnelsen for at SFO-ordningen skulle stenge i 
jule- og påskeferien at SFO-ordningene erfarte at svært få barn i forhold til det totale 
antallet SFO-barn benyttet tilbudet i skolens jule- og påskefeire.  
 
Skoleruta gjør at skolens jule- og påskeferie kan avvike i antall dager fra år til år, og 
det er derfor behov for å presisere at SFO-ordningen holder stengt kun mellom jul og 
nyttår og i de tre arbeidsdagene i påskeuken.  
 
Pkt 11: Oppsigelse/endring av oppholdstid: 
Erfaring viser at mange velger å redusere plassen sin når våren nærmer seg. Med 
kort varslingstid kan dette medføre til dels store økonomiske konsekvenser for den 
enkelte skolefritidsordning. For å sikre forutsigbarhet i driften foreslås derfor en 
utvidet varslingsfrist for månedene april, mai og juni også for endring av oppholdstid. 
Forslaget er i tråd med praksis i flere av de øvrige Follo-kommunene. 
 
Oppvekst- og kultursjefen anbefaler følgende endring i vedtektene for 
skolefritidsordningen i Ås kommune: 
 
1. Endring i vedtektenes pkt 9: Ferie og fridager.  
    Skolefritidsordningen holder stengt mellom jul og nyttår, samt mandag, tirsdag og 
    onsdag i påskeuken. 
 
2. Endring i vedtektenes pkt 11: Oppsigelse/endring av oppholdstid.  
    Oppsigelse og endring av oppholdstid for april, mai og juni må skje innen 
   1. mars. 
 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 01.08.2010 
 


