
 

 

Ås kommune  

  

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

 
Møtetid: 07.11.2013 kl. 18:30 – 20:30  
Sted: Ås kulturhus, Store sal  
 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 
 
Møtende medlemmer: 
Laila P. Nordsveen (Ap), Marius Hojem Borge (Ap), Olav Østerås (V), Odd Vangen 
(Sp), Saroj Pal (SV), Ida Elisabeth Krogstad (H), Sverre Strand Teigen (H), Veronica 
Haslie Green (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Marianne Semner* (H) møtte for Hilde Kristin Marås (H) 
*Deltok i møtet fra møtestart, og til og med behandling/votering i sak 49/13. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, fagkonsulent barnehage Vigdis Bangen og 
kultursjef Arne Hågensen. 
 
Diverse merknader: 
Ingen. 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 08./09.11.2013 
 
 
 
Olav Østerås Laila P. Nordsveen 
Leder Nestleder 
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Orientering 

1/13 Kapasitetsutnyttelse ved barneskolene i Nordby, jf. 13/05045-2. 
Hovedutvalget drøftet saken, og ber rådmannen om å fremme dette som 
en ordinær sak til behandling til hovedutvalgets møte i januar 2014. 
 

2/13 Sjøskogen skole 
Rektor Per Øvergård ga en orientering om Sjøskogen skole i forbindelse 
med dens 10-års jubileum.  

 
 

Saker til behandling 

HOK-42/13 
Rådmannens forslag til handlingsprogram  
med økonomiplan 2014-2017 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan 2014-2017 vedtas.  

2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas.  
a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets 

vedtak i statsbudsjettet for 2014.  

b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9  

c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer 
for 2014, jf. vedlegg 11.  

d) Opptak av ordinært lån på 154,4 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt 
til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner.  

e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune 
med 7 promille av takstverdien.  

f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens  
e-verksmidler i 2014. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til 
styrking av bufferfond.  

3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i 
økonomiplanen. 

4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i 
investeringsbudsjettet: 
a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med 850 000 kroner, jf. K-sak 51/13. 
b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med 1 400 000 kroner, jf. K-sak 

50/13.  
c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av 

eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med 2 250 000 kroner.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Olav Østerås (V) fremmet følgende alternative forslag: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar rådmannens innstilling til orientering. 
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at det legges frem en plan for hvordan 

den vedtatte skolebehovsplanen (K-sak 20/12, 23.05.2012) skal følges opp med 
angitte tidsfrister. 
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3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at fritidsklubbene i Ås fredes for 
nedskjæring de kommende år. Dette fordi forebyggende og konstruktivt 
ungdomstilbud er en møysommelig og langsiktig prosess som krever arbeidsro. 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur betrakter årlige forslag om kutt sin et dårlig 
signal fra arbeidsgiver som ikke tjener langsiktig planlegging i dette viktige 
arbeidet. 

4. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at regnskap 2012, budsjett 2013 blir 
presentert sammen med budsjettforslag 2014-2017 for å ev. kunne gis muligheter 
til å vurdere riktige beslutninger i budsjettprosessen. 

 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig nedstemt. 
Vs forslag pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
 pkt. 2 ble vedtatt 6-3 (2H, 1FrP). 
 pkt. 3 ble nedstemt 6-3 (1V, 1Sp, 1SV). 
 pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
1. Hovedutvalg for oppvekst og kultur tar rådmannens innstilling til orientering. 
2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at det legges frem en plan for hvordan 

den vedtatte skolebehovsplanen (K-sak 20/12, 23.05.2012) skal følges opp med 
angitte tidsfrister. 

3. Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at regnskap 2012, budsjett 2013 blir 
presentert sammen med budsjettforslag 2014-2017 for å ev. kunne gis muligheter 
til å vurdere riktige beslutninger i budsjettprosessen. 

 
 
 

HOK-43/13 
MOT i Ås kommune - "Et lokalsamfunn med MOT" 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune inngår avtale med organisasjonen MOT om å bli et ”Lokalsamfunn 

med MOT” fra og med 01.01.2014  
2. MOT- leder for Ås kommune vil være rådmannen.  
3. MOT- koordinator vil være SLT- koordinator. 
4. Kostnadene ved MOT innarbeides i budsjettet for 2014. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken vurderes i sammenheng med budsjettbehandlingen i kommunestyret. 
 
Votering: 
Aps forslag ble tiltrådt 6-3 (3H). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 07.11.2013: 
Saken vurderes i sammenheng med budsjettbehandlingen i kommunestyret. 
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HOK-44/13 
Status på tiltak i barnehager og skoler 2013 
 
Rådmannens innstilling: 
Status på tiltak i barnehager og skoler 2013 tas til orientering.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Votering:  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
Status på tiltak i barnehager og skoler 2013 tas til orientering. 
 
 
 

HOK-45/13 
Barnehagebehovsplan 2012-2016, oppfølging av kommunestyrets 
vedtak fra 21.11.12 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Saken tas til orientering 
2. Barnehagebehovsplan 2012 - 2016 revideres når endelig vedtak vedrørende 

endringer i barnehageloven foreligger, senest innen høsten 2014 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
1. Saken tas til orientering 
2. Barnehagebehovsplan 2012 - 2016 revideres når endelig vedtak vedrørende 

endringer i barnehageloven foreligger, senest innen høsten 2014 
 
 
 

HOK-46/13 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, 
forslag til supplerende vedtekter for den enkelte kommunale 
barnehage 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Vedtekter for kommunale barnehager § 6 Opptaks kriterier innledes med: 

«Opptak i kommunale barnehager skal foregå i samsvar med kommunens 
fastsatte opptakskriterier. 
For opptak ved hovedopptak gjelder opptakskriteriet 1 til og med 9.  
For suppleringsopptak gjelder opptakskriteriet 1 og 9.» 

2. Supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage fastsettes i 
henhold til vedlegg 3 til og med 8. 
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
1. Vedtekter for kommunale barnehager § 6 Opptaks kriterier innledes med: 

«Opptak i kommunale barnehager skal foregå i samsvar med kommunens 
fastsatte opptakskriterier. 
For opptak ved hovedopptak gjelder opptakskriteriet 1 til og med 9.  
For suppleringsopptak gjelder opptakskriteriet 1 og 9.» 

2. Supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage fastsettes i 
henhold til vedlegg 3 til og med 8. 

 
 
 

HOK-47/13 
Forslag til endringer i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014  
 
Rådmannens innstilling: 
Endring i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd, vedtas.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
Endring i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd, vedtas. 
 
 
 

HOK-48/13 
Revidering av retningslinjer for skoleskyss 
Click here to enter text. 
Rådmannens innstilling: 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 01.08.2014” (Vedlegg 1) vedtas som 
erstatning for ”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 27.09.2012 (Vedlegg 2). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 01.08.2014” (Vedlegg 1) vedtas som 
erstatning for ”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune", 27.09.2012 (Vedlegg 2). 
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HOK-49/13 
Tilskudd til Ås begeistringsetat - Ny behandling  
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomsprosjektet Team Experience får et tilskudd på kr. 25 000.- til dekning av 

utgifter til sitt arrangement på Breivold 8.juni 2013. Tilskuddsbeløpet belastes 
budsjettet avsatt til tilskudd, uorganisert ungdom. 

2. Det foreslås at restbeløpet for tilskuddsordningen, kr. 25 000.- overføres til bruk 
for budsjettåret 2014. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Marius Hojem Borge (Ap) fremmet følgende alternative forslag: 
Ungdomsprosjektet Team Experience får et tilskudd på kr 50 000,- til dekning av 
utgifter til sitt arrangement på Breivold 8. juni 2013. Tilskuddsbeløpet belastes 
budsjett avsatt til tilskudd, uorganisert ungdom. 
 
Votering: 
Aps forslag ble vedtatt 7-2 (2H).  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
Ungdomsprosjektet Team Experience får et tilskudd på kr 50 000,- til dekning av 
utgifter til sitt arrangement på Breivold 8. juni 2013. Tilskuddsbeløpet belastes 
budsjett avsatt til tilskudd, uorganisert ungdom. 
 
 
 

HOK-50/13 
Veinavn fylkesveier - Kroer 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Veien( Fv 54)  mellom Revaugkrysset og krysset ved Kroer Kirke (Fv 60) får 

navnet KROERVEIEN  
2. Veien (Fv 54)  kryss ved Kroer kirke (Fv 60) til kryssing av kommunegrense til 

Hobøl, ved Bakk, får navnet BAKKVEIEN  
3. Veien mellom Vestby grense (Fv4) til kryss med Fv 60 (Revaug) får navnet 

TOPPERVEIEN 
4. Fv4 mellom kommunegrensen mot Vestby og fram til Revaugkrysset (kryss med 

Fv 54) får navnet BRÅTEVEIEN. 
5. Veien mellom kryss Fv 4/Fv60 og fram til krysset ved Kroer kirke (Fv 60 / Fv 54) 

får navnet HELGESTADVEIEN. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende alternative forslag: 
1. Strekningen i Ås kommune Sentralkrysset til Teigenkrysset (Vestby grense) får 

navnet Kroerveien. 
2. Stekningen som ligger i Ås kommune langs Fv. 4 Teigenkrysset til Vestby grense 

gis navnet Garderveien. 
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3. Strekningen fra Revhaugkrysset (Revaug) via Kroer kirke til Bakk (Hobøl grense) 
er Fv. 54 og gis navnet Hobølveien. 

4. Stekningen Kroer kirke til Rødskrysset er Fv. 60 gis navnet Helgestadveien. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes. 
 
Votering: (8 stemmer) 
Utsettelsesforslaget ble vedtatt 4*-4 (2A, 1H, 1FrP). 
*Ved stemmelikhet ble leders stemme avgjørende, og utsettelsesforslaget vedtatt. 
 
Aps forslag følger saken. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
Saken utsettes. 
 
Forslag som følger saken: 
Laila P. Nordsveen (A) fremmet følgende alternative forslag: 
1. Strekningen i Ås kommune Sentralkrysset til Teigenkrysset (Vestby grense) får 

navnet Kroerveien. 
2. Stekningen som ligger i Ås kommune langs Fv. 4 Teigenkrysset til Vestby grense 

gis navnet Garderveien. 
3. Strekningen fra Revhaugkrysset (Revaug) via Kroer kirke til Bakk (Hobøl grense) 

er Fv. 54 og gis navnet Hobølveien. 
4. Stekningen Kroer kirke til Rødskrysset er Fv. 60 gis navnet Helgestadveien. 
 
 
 

HOK-51/13 
Møteplan 2014 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Rådmannens innstilling: 
Møteplan 2014 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas. 
 

Møteplan 2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 
Møtested:  Ås kulturhus, Store salong 
Møtetid:  kl. 18.30 
 

Uke 
 

Dag / dato 

4 
 

Onsdag 22. januar 
 

9 
 

Onsdag 26. februar 
 

14 
 

Onsdag 2. april 
 

19 
 

Onsdag 7. mai 
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23 
 

Onsdag 4. juni 

34 
 

Onsdag 20. august 
 

39 
 

Onsdag 24. september 
 

45 
 

Onsdag 5. november 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 07.11.2013: 
Votering: (8 stemmer) 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 07.11.2013: 
Møteplan 2014 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas. 
 

Møteplan 2014 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 

 
Møtested:  Ås kulturhus, Store salong 
Møtetid:  kl. 18.30 
 

Uke 
 

Dag / dato 

4 
 

Onsdag 22. januar 
 

9 
 

Onsdag 26. februar 
 

14 
 

Onsdag 2. april 
 

19 
 

Onsdag 7. mai 
 

23 
 

Onsdag 4. juni 

34 
 

Onsdag 20. august 
 

39 
 

Onsdag 24. september 
 

45 
 

Onsdag 5. november 
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VEDLEGG 
 

HOK-46/13 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, forslag til 
supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage 
 

 
 
Vedlegg 3: 
 
 
SUPPLERENDE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
- FRYDENHAUG BARNEHAGE 
 
Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for Oppvekst- og kultur ….med hjemmel i lov 17.juni 
2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd. Ikrafttredelse 1.1.14 
 

    § 1. Arealutnytting 
    § 2. Åpningstider /ferie og plandager   
    § 3. Vedtektsendring  

 

 
§ 1. Arealutnytting 
      Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager  
      er: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2  
 Fastsatt arealnorm for Frydenhaug barnehage:  

 0-3 år: 5,2 m2   

 3-6 år: 4,0 m2 
 

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal 
 
§ 2. Åpningstid/ferie- og plandager. 
 Åpningstid i kommunens barnehager: 

a) Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. 
Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.  

Fastsatt åpningstid for Frydenhaug barnehage:  

 07.15 til 16.45 
b) Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften.  

Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår 
samt i dagene før påske 

c) Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag  
d) Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.  
e) Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis 

samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
      Ferie: 

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 
3 av ukene skal være sammenhengende. 

 
§ 3. Vedtektsendringer 
 Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 
  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#12#12
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#13#13
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#8#8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#17#17
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VEDLEGG 
 

HOK-46/13 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, forslag til 
supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage 
 

 
 
Vedlegg 4: 
 
 
SUPPLERENDE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
- SAGASKOGEN BARNEHAGE 
 
Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for Oppvekst- og kultur ….med hjemmel i lov 17.juni 
2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd. Ikrafttredelse 1.1.14 
 

    § 1. Arealutnytting 
    § 2. Åpningstider /ferie og plandager   
    § 3. Vedtektsendring  

 

 
§ 1. Arealutnytting 
      Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager  
      er: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2  
 Fastsatt arealnorm for Sagaskogen barnehage:  

 0-3 år: 5,2 m2   

 3-6 år: 4,0 m2 
 

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal 
 
§ 2. Åpningstid/ferie- og plandager. 
 Åpningstid i kommunens barnehager: 

f) Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. 
Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.  

Fastsatt åpningstid for Sagaskogen barnehage:  

 07.15 til 16.45 
g) Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften.  

Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår 
samt i dagene før påske 

h) Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag  
i) Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.  
j) Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis 

samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
      Ferie: 

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 
3 av ukene skal være sammenhengende. 

 
§ 3. Vedtektsendringer 
 Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 

  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#12#12
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#13#13
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#8#8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#17#17
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VEDLEGG 
 

HOK-46/13 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, forslag til 
supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage 
 

 
 
Vedlegg 5: 
 
 
SUPPLERENDE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
- SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE 
 
Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for Oppvekst- og kultur ….med hjemmel i lov 17.juni 
2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd. Ikrafttredelse 1.1.14 
 

    § 1. Arealutnytting 
    § 2. Åpningstider /ferie og plandager   
    § 3. Vedtektsendring  

 

 
§ 1. Arealutnytting 
      Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager  
      er: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2  
 Fastsatt arealnorm for Søråsteigen barnehage:  

 0-3 år: 5,2 m2   

 3-6 år: 4,0 m2 
 

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal 
 
§ 2. Åpningstid/ferie- og plandager. 
 Åpningstid i kommunens barnehager: 

k) Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. 
Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.  

Fastsatt åpningstid for Søråsteigen barnehage:  

 07.15 til 16.45 
l) Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften.  

Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår 
samt i dagene før påske 

m) Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag  
n) Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.  
o) Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis 

samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
      Ferie: 

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 
3 av ukene skal være sammenhengende. 

 
§ 3. Vedtektsendringer 
 Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur. 

  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#12#12
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#13#13
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#8#8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#17#17
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VEDLEGG 
 

HOK-46/13 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, forslag til 
supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage 
 

 
 
Vedlegg 6: 
 
 
SUPPLERENDE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
- SOLBERGTUNET BARNEHAGE 
 
Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for Oppvekst- og kultur ….med hjemmel i lov 17.juni 
2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd. Ikrafttredelse 1.1.14 
 

    § 1. Arealutnytting 
    § 2. Åpningstider /ferie og plandager   
    § 3. Vedtektsendring  

 

 
§ 1. Arealutnytting 
      Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager  
      er: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2  
 Fastsatt arealnorm for Solbergtunet barnehage:  

 0-3 år: 5,2 m2   

 3-6 år: 4,0 m2 
 

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal 
 
§ 2. Åpningstid/ferie- og plandager. 
 Åpningstid i kommunens barnehager: 

p) Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. 
Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.  

Fastsatt åpningstid for Solbergtunet barnehage:  

 07.15 til 16.45 
q) Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften.  

Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår 
samt i dagene før påske 

r) Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag  
s) Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.  
t) Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis 

samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
      Ferie: 

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 
3 av ukene skal være sammenhengende. 

 
§ 3. Vedtektsendringer 
 Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur.  

  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#12#12
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#13#13
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#8#8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#17#17
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VEDLEGG 
 

HOK-46/13 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, forslag til 
supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage 
 

 
 
Vedlegg 7: 
 
 
SUPPLERENDE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
- TUNVEIEN BARNEHAGE 
 
Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for Oppvekst- og kultur ….med hjemmel i lov 17.juni 
2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd. Ikrafttredelse 1.1.2014 
 

    § 1. Arealutnytting 
    § 2. Åpningstider /ferie og plandager   
    § 3. Vedtektsendring  

 

 
§ 1. Arealutnytting 
      Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager  
      er: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2  
 Fastsatt arealnorm for Tunveien barnehage:  

 0-3 år: 5,2 m2   

 3-6 år: 4,0 m2 
 

Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal 
 
§ 2. Åpningstid/ferie- og plandager. 
 Åpningstid i kommunens barnehager: 

u) Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. 
Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.  

Fastsatt åpningstid for Tunveien barnehage:  

 07.00 til 17.00 
v) Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften.  

Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår 
samt i dagene før påske 

w) Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag  
x) Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.  
y) Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis 

samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
      Ferie: 

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 
3 av ukene skal være sammenhengende. 

 
§ 3. Vedtektsendringer 
 Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur.  

  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#12#12
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#13#13
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#8#8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#17#17
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VEDLEGG 
 

HOK-46/13 
Forslag til endring av vedtekter for kommunale barnehager i Ås § 6, forslag til 
supplerende vedtekter for den enkelte kommunale barnehage 
 

 
 
Vedlegg 8: 
 
 
SUPPLERENDE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I ÅS  
- VINTERBRO BARNEHAGE 
 
Hjemmel: Fastsatt av hovedutvalget for Oppvekst- og kultur …., med hjemmel i lov 17.juni 
2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 7 fjerde ledd. Ikrafttredelse 1.1.2014 
 

    § 1. Arealutnytting 
    § 2. Åpningstider /ferie og plandager   
    § 3. Vedtektsendring  

 

 
§ 1. Arealutnytting 
      Veiledende netto leke- og oppholdsareal i kommunens barnehager  
      er: 0-3 år: 5,2 m2 og 3-6 år: 4,0 m2  
 Fastsatt arealnorm for Vinterbro barnehage:  

 0-3 år: 5,2 m2   

 3-6 år: 4,0 m2 

  
Utearealet bør være om lag 6 ganger netto leke- og oppholdsareal 

 
§ 2. Åpningstid/ferie- og plandager. 
 Åpningstid i kommunens barnehager: 

z) Barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. 
Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.  

Fastsatt åpningstid for Vinterbro barnehage:  

 07.00 til 17.00 
æ) Barnehagene holder stengt jule- og nyttårsaften.  

Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår 
samt i dagene før påske 

ø) Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag  
å) Barnehagene holder stengt i uke 28-29-30.  
aa) Alle barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis 

samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt. 
      Ferie: 

Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 
3 av ukene skal være sammenhengende. 

 
§ 3. Vedtektsendringer 
 Endring av vedtektene foretas av hovedutvalg for oppvekst- og kultur.  

  

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#12#12
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#13#13
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#8#8
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#17#17
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VEDLEGG 
 
HOK-47/13 
Forslag til endringer i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager 2014 
 

 
 
 
Lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager i Ås 2014.  
 
Fastsatt i Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur 9.11.2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 
64 om barnehager § 14 tredje ledd. Ikrafttredelse 1.1.2014. 
 
 
Tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager skjer i henhold til barnehage- 
lovens § 14 om tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager samt forskrift om likeverdig 
behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke kommunale barnehager.   
 
Forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager § 7 Opplysningsplikt  
Eiere av ikke- kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, barnas 
alder og oppholdstid på fastlagt skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag 
for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. Kommunene kan bestemme at slik rapportering skal 
gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. 
Ikke kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer blant annet.. opprettelse 
eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra til kommunen 
Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer 
 
 
1. Rapporteringsdatoer:  
 
Eiere av ikke-kommunale barnehager i Ås skal 15.12 hvert år gi opplysninger til Ås kommune om 
antall barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid, samt antall åpningsuker i barnehagene pr år.  
 
 
2. Utmåling av vedtak om tilskudd  
 
Rapportering 15.12 danner grunnlag for utmålingen av tilskuddet for året etter. 
Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til 
alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene 
om fastsatte tilskuddsatser for driftskostnader. Kommunen skal utbetale tilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen har fattet endelig vedtak. 
 
Vedtak om ordinært offentlig tilskudd skal foreligge innen utgangen av 1. kvartal. 
 
3. Utbetaling av tilskudd 
 
Utbetalingen skjer forskuddsvis hver måned. 
 
 
4. Vilkår for justering av tilskudd 
 
Dersom det i løpet av året skal foretas en varig større aktivitetsendring i forhold til årsmelding pr. 
15.desember vil tilskuddet bli justert. En større aktivitetsendring må varsles kommunen i god tid før 
den skjer. 
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En varig større aktivitetsendring defineres som opprettelse/nedleggelse av en avdeling, eller at det 
begynner/slutter en større gruppe med barn.  
En større gruppe med barn defineres som minimum 4 barn over 3 år eller minimum 2 barn under 3 år.  
 
 
Tilskuddet justeres fra måneden etter at endringen har funnet sted. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke utbetales tilskudd til barn utover barnehagens godkjenning eller 
barnhagelovens norm for pedagogisk bemanning. 
 
 
5.  Plikt til å rapportere ved større aktivitetsendringer 
 
Det er barnehageeiers ansvar å rapportere dersom barnehagen i løpet av året og uten om de faste 
rapporteringene har store aktivitetsendringer som opprettelse/nedleggelse av en avdeling, eller det 
begynner/slutter en større gruppe med barn.  
 
 
6.  Plikt til å rapportere ved nedleggelse 
 
Dersom en barnehageeier velger å avvikle i barnehagens drift er barnehageeier ikke lenger berettiget 
til å motta driftstilskudd. Det gis driftstilsudd ut den siste driftsmåneden. 
Barnehageeier må umiddelbart melde fra til kommunen dersom barnehagen legges ned. Meldingen 
skal skje skriftlig. 
Ved nedleggelse midt i året kan barnehagen ha fått utbetalt driftstilskudd utover siste driftsmåned. For 
mye utbetalt driftstilskudd tilbakebetales uoppfordret. 
 
 
7. Plikt til rapportering av barn fra andre kommuner med barnehageplass Ås 
 
Det vises til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager § 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner, der det 
fremgår at kommunen har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift for barn som er bosatt i andre 
kommuner, og har barnehageplass i Ås kommune. 
 
Barnehager med barn bosatt i andre kommuner skal sende melding til barnehage administrasjonen i 
Ås kommune på fastsatt skjema (kontantstøtte skjema). Barnehagene skal rapportere den hver 
måned. 
 
 
8. Vilkår for kommunalt tilskudd 
 
Det vises til Forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager § 9 Vilkår for kommunalt tilskudd, som sier at kommunen kan sette 
rimelige og relevant vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunale tilskudd. 
 

 Ikke-kommunale barnehager skal i likhet med kommunale barnehager ha fokus på  
språkmiljø- og språkstimulering.. 

 Ikke- kommunale barnehager skal i likhet med kommunale barnehager følge ”Plan for  
      overgang barnehage - skole” vedtatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur 10.11.2010. 
 
Presisering: 
Vilkårene er knyttet til den delen av tilskuddet som til en hver tid gis utover kommunens 
minimumsforpliktelse. 
 
 
9. Iverksettelse, evaluering og endring av retningslinjene. 
    Retningslinjene gjelder fra 11.2014. Kommunens vilkår og    
    Retningslinjer kan endres hvert år. Barnehagene vil bli gitt en måneds varsel. 
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VEDLEGG 
 
HOK-48/13 
Revidering av retningslinjer for skoleskyss 
 

 

Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune 

 

Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 07.11.2013, gjeldende fra 01.08.2014 
  
 
1. Formål 

 

 Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldende regelverk 

 Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss 
 
 

2.  Rett til skoleskyss 
 

2.1 Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 kilometer fra skolen har rett til gratis 
skyss, jf. opplæringsloven § 7-1. Elever på 2. til 10. trinn som bor mer enn 4 
kilometer fra skolen har rett til gratis skyss, jf. opplæringsloven § 7-1. 
Bestemmelsen gjelder også for elever i private skoler med rett til statstilskudd. 
Søknad om skoleskyss sendes til elevens skole. 
 

2.2 Elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg har rett til gratis skyss 
uten hensyn til veilengden, jf. opplæringsloven § 7-1.  
Bestemmelsen gjelder også for elever i private skoler med rett til statstilskudd. 
Søknad om skoleskyss sendes til elevens skole. 
 

2.3 Innvilget skyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at 
eleven kun kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig. Eleven vil da bli 
hentet/ satt av på en holdeplass/ oppsamlingsplass og må gå siste stykke til 
hjemmet/ skolen. Akseptabel gangavstand til og fra nærmeste holdeplass/ 
oppsamlingsplass for elever i Akershus er satt til: 

 1 km for 1. trinn 
 2 km for 2. – 10. trinn 

 
2.4 Skyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, 

gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. 
Veiledende reisetid for elever i Akershus er satt til: 

 45 min (hver vei) for 1. – 3. trinn 
 60 min (hver vei) for 4. – 6. trinn 
 75 min (hver vei) for 7. – 10. trinn 

 
2.5 Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller 

sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom 
hjemmet og opplæringsstedet, jf. opplæringsloven §7-3. 
Søknad vedlagt legeerklæring sendes til elevens skole.  
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-3
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2.6 Barn med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss 
til og fra SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder 
uavhengig av avstanden mellom hjemmet og SFO.  
Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene.  
 
 

2.7 Funksjonshemmede elever på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt 
tilbud tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet.  
Retten omfatter ikke skyss i skoleferiene. 
 

2.8 Barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp har 
rett til skyss når det på grunn av særlig hensyn er nødvendig for å kunne ta i 
mot denne hjelpen, og dersom foreldrene har vesentlig større byrder knyttet til 
skyssen enn andre foreldre som har barn i barnehagen, jf. opplæringsloven § 
7-6. 
 

2.9 Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn 4 kilometer fra 
skolen, har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring, jf. 
opplæringsloven. § 4A-7. Voksne som på grunn av funksjonshemming, 
sykdom eller skade har behov for det, har rett til gratis skyss uten hensyn til 
veilengden når de får grunnskoleopplæring etter dette kapittelet.  
 

2.10 Ved avgjørelse om en elev er berettiget til gratis skyss regnes avstanden fra 
hjemmets dør til skolens dør langs korteste vinterbrøytet gangvei. Hjemmet er 
den adresse eleven har i folkeregisteret. 
 

2.11 Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at 
gangveien ikke overstiger grensene nevnt i pkt. 2.1. 

 
 
3.  Vedtak om rett til skoleskyss 
 

3.1 Alle søknader om skoleskyss skal sendes til elevens skole. Dette gjelder 
skoleskyss på bakgrunn av både avstand, sykdom eller særlig trafikkfarlig vei. 
Eget søknadsskjema kan fås ved den enkelte skole eller på kommunens 
hjemmeside. 
 

3.2 Det er Akershus fylkeskommune v/ Ruter AS som fatter vedtak om gratis 
skoleskyss etter avstand, jf. pkt. 2.1. Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss 
er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Vedtaket om avstand kan 
påklages, med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har 
mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til elevens 
skole. Skolen videresender til Ruter, som før behandlingen av saken i 
klageorganet, kan omgjøre vedtaket. Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. 
 

3.3 Rektor fatter enkeltvedtak om gratis skoleskyss i saker som gjelder skyss på 
grunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei, jf. pkt. 2.2 og pkt. 4. 
Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 
(fvl.) § 2.  Vedtaket om særlig trafikkfarlig vei kan påklages, med en klagefrist 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-3
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#13-7
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-6
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#4A-7
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#4A-7
http://www.as.kommune.no/grunnskoler.125523.no.html
http://www.as.kommune.no/grunnskoler.125523.no.html
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på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§ 28 og 
29. En eventuell klage skal sendes til elevens skole. Den behandles deretter 
av Oppvekst- og kultursjefen.  Klageorganet er Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus.                                                                                                                             

 
 

4. Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås.  
     

I Ås kommune kan det søkes om gratis skyss, etter opplæringsloven §7-1, jf. 
retningslinjens pkt. 2.2, ved følgende veier/områder: 
 

Skoler og veier 
 

Kommentar 

Brønnerud skole:  
Strekningen mellom Teigen og til 
krysset der Kongeveien går over i 
Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke. 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn 
og for disse elevene tilbys det skyss hele året.  Strekningen 
vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn (10. trinn) 
fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for elever på 
5. -7. trinn (10. trinn). 

Kryssing av R152/ Drøbaksveien 
ovenfor Åsulvsvei. 

Kryssing av R152 ved Åsulvsvei vurderes som særlig trafikkfarlig for 
elever på 1.– 7. trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys 
vinterskyss for elever på 5. -7. trinn (10. trinn). 

Kroer skole:  
Strekning mellom Bakk og veikrysset 
ved Gulli. 

 
Strekningene vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. 
trinn og for disse elevene tilbys det skyss hele året.   Strekningen mellom Teigen og Rød. 

 

Nordby skole: 
Strekningen mellom Melbykrysset og 
Vassum. 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. - 7. 
trinn og for disse elevene tilbys det skyss hele året.   

Strekningen mellom Melbykrysset og 
Teigen. 
 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn 
og for disse elevene tilbys det skyss hele året.  Strekningen 
vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 5. – 7. trinn fra og med 
uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for elever på 5. -7. trinn. 

Rustad:  
Kryssing av strekningen fra Holstad til 
Ski, Rv 152 nord for E 18.  

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn 
og for disse elevene tilbys det skyss hele året.   
 

Kryssing av strekningen fra Rustad til 
Holstad; Skuterudsletta. 

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 7. 
trinn (10.) fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for 
disse elevene. 

Kryssing av E 18 øst for R 152. Vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn og for disse elevene 
tilbys det skyss hele året.   

Solberg: 
Kryssing av E 18 på Sneissletta for 
elever på 1. - 7. trinn. 

Kryssingen av E18 Sneissletta vurderes som særlig trafikkfarlig for 
elever på 1. til 7. trinn. Det tilbys det skyss hele året for disse 
elevene. 

Åsgård: 
Strekningen fra Krysset Brekkeveien - 
Bjørkeveien og sørover Brekkeveien.  

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn fra og 
med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene. 

Ski skole:  
Strekningen Kråkstadveien mellom 
Tandbergveien og Haugteigveien.  

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn fra og 
med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse elevene.  

Ås ungdomsskole:  
Kryssing av strekningen fra Rustad til 
Holstad; Skuterudsletta. 

Kryssingen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. – 10. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7. Det tilbys vinterskyss for disse 
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Skoler og veier 
 

Kommentar 

elevene. 

Strekningen mellom Teigen og til 
krysset der Kongeveien går over i 
Kirkeveien/ innkjøringen til Ås kirke. 

Strekningen vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. 10. 
trinn fra og med uke 41 t.o.m. uke 7.  Det tilbys vinterskyss for disse 
elevene. 

 
 
 

5.        Definisjon av skolevei 
  

 Skoleveien skal beregnes som avstand mellom inngangsdør hjemme og 
inngangsdør på skolen.  

 
 

6.  Formelle ordninger 
 
6.1. Oppvekst- og kultursjefen avgjør hvor skyssgrensen skal trekkes. 

 
6.2. Særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller 

klimatiske forhold tilsier det. 
 

6.3. Særordninger kan få varige eller midlertidig virkning. De kan gjelde hele eller i 
deler av skoleåret. De kan også være begrenset slik at de bare gjelder for 
spesielle årstrinn. 
 

6.4. Forslag om særordninger, trafikksikring eller forbedring av skoleveier skal 
fremmes gjennom aktuelle samarbeidsutvalg. 
 

6.5. Oppvekst- og kultursjefen har myndighet til å vedta en særordning for inntil ett 
år innenfor budsjettets ramme. 
 

6.6. Det er ikke anledning for rektor ved den enkelte skole å fravike vedtatte 
skyssordninger. 
 

6.7. Hovedutvalg for oppvekst- og kultur kan endre disse retningslinjene. 
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