
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG     MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur   Moer sykehjem, 1.etg 1-3  02.06.2010
  
 
Fra HOK-sak:  15/10 Fra kl.: 19.00 
Til HOK-sak: 18/10 Til kl.: 22.00 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
H:   Beate Lille 
Frp: Veronica Haslie Green 
 
Møtende medlemmer:  
A:    Bonsak Hammeraas, Kerstin Skar og Kjell Westengen 
H:    Hilde Kristin Marås  
Sp.  Odd Rønningen 
SV:  Saroj Pal 
V:    Kjell Ivar Brynildsen 
Møtende varamedlemmer:  
H:   Jan Ove Rikheim 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Tove Heen, rektor Per 
Øvergaard, Sjøskogen skole, rektor Laila Bakken, Åsgård skole og rektor Alexander 
Krogh Plur, Kulturskolen   
 
Diverse merknader: 
Det var ingen til å stille som vara for Beate Lille  
 
 
Godkjent (dato) av leder Hilde Kristin Marås og nestleder Kjell Ivar Brynildsen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 

 
HOK-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
15/10 10/1667 145 &14  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010  
 
16/10 10/1680 N06   
ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS  
 
17/10 10/725 A20   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
18/10 10/1560 031   
ORGANISERING AV UNGDOMSHUSENE  
 
 
 
ORIENTERINGSSAKER: 
Informasjon om kulturhuset. Alexander Krogh Plur orienterte om rapport fra 
prosjektgruppen - Ås kulturhus. 
 
Hovedutvalget retter kritikk til at orienteringssak angående Ås kulturhus ikke ble satt 
opp som ordinær sak i hovedutvalget. 
 
 
 
REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 02.06.2010: 
Referatsakene ble tatt til orientering.   
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HOK-sak 15/10  
TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010  
 
Rådmannens innstilling: 
1. tertialrapport 2010 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.06.2010: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag som alternativ til rådmannens 
innstilling: 
1. tertialrapport 2010 tas til orientering, med følgende bemerkning: 
Økonomirapportering t.o.m. juni må tas opp på møte etter sommerferien med analyse 
av prognose for resten av året, og med eventuelle forslag til tiltak om nødvendig. 
 
Votering: 
H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.06.2010: 
1. tertialrapport 2010 tas til orientering, med følgende bemerkning: 
Økonomirapportering t.o.m. juni må tas opp på møte etter sommerferien med analyse 
av prognose for resten av året, og med eventuelle forslag til tiltak om nødvendig. 
 
 
  
HOK-sak 16/10  
ENDRING AV REGLER FOR SKOLESKYSS  
 
Rådmannens innstilling: 
Retningslinjene for skoleskyss endres slik: 
1. Regelen om 45 minutters skolevei fjernes fra skoleskyssreglementet. 
2. Ved Tandbergløkka er det kun skoleskyss fra uke 50 til uke 8 for elever i 1. – 4. 

trinn.  
3. I Brekkeveien fjernes skoleskyssen. 
4. Det innføres følgevennordning over E18 på Sneissletta for skoleelever slik at 

skoleskyssen kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
5. Det innføres følgevennordning over RV 152 for skoleelever slik at skoleskyssen 

kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
6. Det oppfordres til å ta i bruk Følgevennordning ved alle barneskolene. 
7. Det dekkes ikke utgifter til og fra SFO for funksjonshemmede barn i skolens ferier. 

Det gjøres gjeldende fra 01.08.2010. 
8.  Det dekkes ikke utgifter til og fra SFO for funksjonshemmede elever i 

ungdomsskolen. Det gjøres gjeldende fra 01.08.2010.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.06.2010: 
Uttalelse fra Kommunalt råd for funksjonshemmede 01.06.2010 ble lagt frem i møtet. 
 
Kerstin Skar (A) fremmet følgende forslag: 
Punkt 7 og 8 i rådmannens innstilling strykes. 
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Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1-6 ble enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 7-8 ble vedtatt 4 – 4 (3A, SV) med leders 
dobbelstemme. 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.06.2010: 
Retningslinjene for skoleskyss endres slik: 
1. Regelen om 45 minutters skolevei fjernes fra skoleskyssreglementet. 
2. Ved Tandbergløkka er det kun skoleskyss fra uke 50 til uke 8 for elever i 1. – 4. 

trinn.  
3. I Brekkeveien fjernes skoleskyssen. 
4. Det innføres følgevennordning over E18 på Sneissletta for skoleelever slik at 

skoleskyssen kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
5. Det innføres følgevennordning over RV 152 for skoleelever slik at skoleskyssen 

kan fjernes grunnet trafikkfarlig vei. 
6. Det oppfordres til å ta i bruk Følgevennordning ved alle barneskolene. 
7. Det dekkes ikke utgifter til og fra SFO for funksjonshemmede barn i skolens ferier. 

Det gjøres gjeldende fra 01.08.2010. 
8.  Det dekkes ikke utgifter til og fra SFO for funksjonshemmede elever i 

ungdomsskolen. Det gjøres gjeldende fra 01.08.2010.  
  
HOK-sak 17/10  
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2009 tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.06.2010: 
Tilsvarer hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling. 
 
Votering: 
H’s forslag ble enstemmig tiltrådt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 02.06.2010: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2009 tas til orientering med følgende bemerkning: 
1. Alle skolene i Ås har utfordringer når det gjelder skoleresultater, og spesielt i 

matematikk .Tiltak for å forbedre resultatene samt å øke elevenes lyst til å lære 
matematikk må settes i gang uten at dette får negative konsekvenser for de andre 
fagene som nå har en positiv utvikling. 

2. Vi har fått ett økende antall assistenter i skolen. Det betyr at det må settes 
søkelys på hvordan vi kan rekruttere lærere med høyere utdanning. 

3. Læreren er den viktigste ressursen for barnas vilkår for læring og oppnåelse av 
resultater. Det er i liten grad systematiske etter- og videreutdanningskrav til 
skolepersonalet i Ås. Dette er heller ikke prioritert i budsjettet. Dersom det jobbes 
systematisk med hvordan skolene kan gi rom for at personalet kontinuerlig får 
faglig påfyll, og at dette ikke prioriteres i budsjettet, vil vi sannsynligvis heller ikke 
se økning i elevenes resultater. Fravær av kompetansehevings- og 
karrieremuligheter kan også virke negativt for rekruttering av nye lærere. 
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4. Elevene er ikke godt fornøyd med den faglige veiledningen som gis. Dette har nok 
også sammenheng med resultatene og elevenes motivasjon for å tilegne seg ny 
kunnskap. Fokus på den faglige veiledningen må økes. 

5. Spesialundervisning har en sterk økende tendens. Det er tatt noen grep for å få til 
en forbedret situasjon, men arbeidet må fortsette også i de neste skoleårene. 

 
 

 
HOK-sak 18/10  
ORGANISERING AV UNGDOMSHUSENE  
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.06.2010: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 02.06.2010: 
Saken om organisering av ungdomshusene tas til orientering. 
 
 
 
 
 
  


