
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 11/3502-2 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 09.11.2011 
 
Fra HOK-sak:  17/11 Fra kl.: 19.00 
Til HOK-sak: 21/11 Til kl.: 22.00 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen og Marius Hojem Borge 
H: Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen og Hilde Kristin Marås 
FrP: Veronica H. Green 
V: Olav Østerås 
Sp: Odd Vangen 
SV: Saroj Pal 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent Vigdis Bangen og fagkonsulent 
Hildegunn Sandvik. 
 
Diverse merknader:  
Folkevalgtopplæring: KS-brosjyren "Møtet er satt! Håndbok i møteskikk, møteledelse 
og voteringsteknikk" datert september 2011, ble delt ut i møtet. 
 
 
Godkjent 14.11.2011 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HOK-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
17/11 11/3443 B14 &13  
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLE-
LOV NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I SKOLEN M.M. 
 
18/11 11/3302 A20 &30  
TILTAKSPLAN FOR BEDRE SKOLERESULTATER  
 
19/11 11/3256 B00 &34  
KVALITETSSYSTEM FOR BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS  
 
20/11 11/3257 223 A10   
ENDRINGER I LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV OFFENTLIG 
TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER   
 
21/11 11/3471 145   
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015  
 
 
 



Saksnr. 11/3502-2 Side 3 av 7 

ORIENTERING FRA OPPVEKST- OG KULTURSJEF 
 

1. Notat om grunnskoletilbudet for voksne i Ås kommune, jf. l.nr. 21857/11 og 
etterspørsel fra formannskapet i møte 26.10.2011 meldingssak 6. 
 
Forslag fra Hilde Kristin Marås (H): 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om å få forelagt egen sak om opprettelsen 
av grunnskoletilbudet for voksne i Ås kommune snarest. Saken skal belyse 
følgende: 
1. Hvem som har rett til grunnskoletilbud i følge opplæringsloven? 
2. Hvor mange elever har vi hatt ved grunnskoletilbudet i Ski de siste 5 år? 
3. Beskrivelse av fagplan, kriterier for å bli tatt opp i grunnskoletilbudet samt 

gjennomføringstid og forventede resultater 
4. Reelle kostnader ved opprettelse av grunnskoletilbud, dvs. lønn, sosiale utgifter og 

driftskostnader. Eventuelle synergieffekter av sambruk synliggjøres for seg selv. 
5. Hvordan refunderes kostnadene til mindreårige flyktinger til skolegang dersom 

dette drives i regi av Ås kommune eller om de benytter grunnskoletilbudet i Ski? 
6. En brukerundersøkelse for å kartlegge tilfredsheten med dagens tilbud gjøres blant 

skolens lærere, foresatte og elever. Resultatet av brukerundersøkelsen legges ved 
saken. 

 
Forslag fra Saroj Pal (SV): 
Tilbakemelding om status på sak om voksenopplæringen og Arbeidstilsynet bes 
legges frem for hovedutvalg for oppvekst og kultur. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling: 
Hovedutvalget ga sin tilslutning til forslagene. 
 

2. Notat om sammenslåing av Rustadskogen og Sagalund barnehage – 
Sagaskogen barnehage, jf. l.nr. 21237/11.  
Ordningen som prøveprosjekt av sammenslåingen ble bestemt avsluttet på 
evalueringsmøte 27.10.2011 og blir nå permanent. 
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HOK-sak 17/11  
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLE-
LOV NASJONAL BESTEMMELSE OM LÆRERTETTHET I SKOLEN M.M. 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling 01.11.2011:  
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2011: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag til nytt kulepkt. 1: 
• Ås kommune vil anbefale at gjennomsnittlig lærertetthet beregnes etter modell 2, 

dvs. beregnet for kommunens skoler i gjennomsnitt. Ås kommune anbefaler at 
følgende maksimale gruppestørrelser gjøres gjeldende: 

o 22 elever på 8.-10. trinn 
o 20 elever på 5.-7. trinn 
o 18 elever på 1.-4. trinn 

 
Votering: 
Innstillingens kulepkt. 1 ble vedtatt 6-3 (3H) ved alternativ votering mot H’s forslag. 
Innstillingens kulepkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
Innstillingens kulepkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 09.11.2011: 
• Ås kommune vil anbefale at gruppestørrelsene gjøres for kommunens skoler i 

gjennomsnitt, og at følgende maksimale gruppestørrelser gjøres gjeldende:  
o 20 elever på 8.-10. trinn  
o 20 elever på 5.-7. trinn  
o 15 elever på 1.-4. trinn  

 
• Det bør gis muligheter for å opprette innføringsklasser for nyankomne elever i 

grunnskolen. 
 

• Det innføres ny § 2-16 i opplæringsloven om opplæring av elever med behov for 
alternativ og supplerende kommunikasjon.  

 
 
  



Saksnr. 11/3502-2 Side 5 av 7 

 
HOK-sak 18/11  
TILTAKSPLAN FOR BEDRE SKOLERESULTATER  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling 01.11.2011: 
Tiltaksplan for bedre skoleresultater tas til orientering. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2011: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Tiltaksplan for bedre skoleresultater tas til orientering med følgende bemerkninger: 
1. Det vurderes om kommunen skal innføre felles større programmer som kan 

understøtte leseopplæringen. 
2. Det vurderes om kommunen skal innføre felles system for måling av 

elevenes/skolens læringsprogresjon. 
3. Det vurderes hvordan kommunen kan øke kompetansen til lærere på 1.-4. trinn, 

og/eller om det finnes muligheter til å benytte lærere med spesialkompetanse på 
tvers av skolene. 

4. De skolene som ikke har tiltaksplan for engelsk bes utarbeide dette til neste år. 
5. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at tilsvarende rapport leveres utvalget 

neste år samt evaluering av de tiltak som ble igangsatt dette året. 
 
Veronica H. Green (FrP) fremmet følgende forslag: 
Vedlegg ”Tiltaksplan for bedre skoleresultater” er unntatt offentlighet, dette oppheves. 
 
Votering: 
H’s forslag pkt. 1 vedtatt 6-3 (1V, 1Sp, 1SV). 
 pkt. 2 nedstemt 5-4 (3H, 1FrP). 
 pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s forslag ble nedstemt 6-3 (2H, 1FrP). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 09.11.2011: 
Tiltaksplan for bedre skoleresultater tas til orientering med følgende bemerkninger: 
1. Det vurderes om kommunen skal innføre felles større programmer som kan 

understøtte leseopplæringen. 
2. Det vurderes hvordan kommunen kan øke kompetansen til lærere på 1.-4. trinn, 

og/eller om det finnes muligheter til å benytte lærere med spesialkompetanse på 
tvers av skolene. 

3. De skolene som ikke har tiltaksplan for engelsk bes utarbeide dette til neste år. 
4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at tilsvarende rapport leveres utvalget 

neste år samt evaluering av de tiltak som ble igangsatt dette året. 
 
 
  



Saksnr. 11/3502-2 Side 6 av 7 

 
HOK-sak 19/11  
KVALITETSSYSTEM FOR BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS  
 
Oppvekst og kultursjefens innstilling 01.11.2011: 
Kvalitetsdokument for barnehager og skoler i Ås kommune godkjennes. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2011: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
1. Kvalitetsdokument for barnehager og skoler i Ås kommune tas til orientering. 
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at det i forbindelse med utarbeidelse 

av tiltak for hvert fokusområde etableres ett viktig måleparamenter for lovlighet og 
ett viktig måleparamenter for innhold. Disse måleparametrene innarbeides i 
kommunens balanserte målstyring og rapporteres i politiske dokumenter. 

 
Votering: 
H’s forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
  pkt. 2 ble vedtatt 6-3 (1V, 1Sp, 1SV). 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 09.11.2011: 
1. Kvalitetsdokument for barnehager og skoler i Ås kommune tas til orientering. 
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at det i forbindelse med utarbeidelse 

av tiltak for hvert fokusområde etableres ett viktig måleparamenter for lovlighet og 
ett viktig måleparamenter for innhold. Disse måleparametrene innarbeides i 
kommunens balanserte målstyring og rapporteres i politiske dokumenter. 

 
 
  
HOK-sak 20/11  
ENDRINGER I LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV OFFENTLIG 
TILSKUDD TIL IKKE KOMMUNALE BARNEHAGER   
 
Oppvekst- og kultursjefens endrede innstilling 09.11.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2011: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 09.11.2011: 
Endring av punkt 1, punkt 4 og punkt 5 i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke kommunale barnehager vedtas. 
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HOK-sak 21/11  
FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2012 - 2015  
 
Rådmannens innstilling 02.11.2011: 
Tilsvarer hovedutvalgets innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 09.11.2011: 
Spørsmål sendes skriftlig og samlet fra hvert parti innen mandag 14. november til 
rådmannen, trine.christensen@as.kommune.no, dersom svar ønskes innen 
gruppemøtene mandag 21. november.  
Partiene bes benytte et skjema som er sendt gruppelederne: "Forslag til 
handlingsprogram 2012 – 2015,  svar på spørsmål fra partigruppene". 
 
Hovedutvalget drøftet sitt ansvarsområde i handlingsprogram med økonomiplan. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende forslag: 
For å sikre stabile oppvekstvilkår for barn i Ås, for ikke å svekke utviklingen i 
vestbygda og på grunn av usikkerheten om skolebehovene fremover, tas forslag om 
nedleggelse av Brønnerud skole ut av handlingsprogrammet. 
 
Olav Østerås (V) fremmet følgende forslag: 
HOK har følgende kommentarer eller innspill til rådmannens forslag til 
handlingsprogram med økonomiplan 2012-2015: 
Side 40. Angående forslag om nedleggelse av Brønnerud skole. Alternativ bruk av 
skolebygningen og eventuell innsparingspotensiale må utredes før skolen kan vedtas 
nedlagt. Et slikt vedtak kommer naturlig etter, eller i forbindelse med, behandling av 
skolebruksplanen, og en full, åpen og gjennomsiktig utredning om fordeler og 
ulemper med forandring i skolestruktur. Det må tas hensyn til at flere av skolene i Ås 
kommune kommer til å overskride maksimalt elevtall i perioden 2012 til 2015 
(Åsgård, Rustad, Solberg og Sjøskogen). (Se kommuneplanen 2011-2023). Det må 
foreligge en helhetlig langsiktig plan for hele kommunen før skoler kan vurderes lagt 
ned. 
 
Votering: 
Sp’s forslag ble nedstemt 6-3 (1V, 1Sp, 1SV). 
V’s forslag ble nedstemt 6-3 (1V, 1Sp, 1SV). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak/uttalelse 09.11.2011: 
Hovedutvalget tar til orientering den delen av handlingsprogram med økonomiplan 
2012-2015 som omhandler oppvekst og kultur. Videre innspill gis fra partiene. 
 
 
  


