
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTETID 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur Moer sykehjem, 1.etg. 16.02.2011 
 møterom 1-3 kl.19.00 - 21.15 
 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A: Kjell Ivar Brynildsen (nestleder) og Kjell Westengen 
FrP: Veronica Green 
 
Møtende medlemmer:  
A: Bonsak Hammeraas og Kerstin Skar 
H: Hilde Kristin Eide Marås (leder) og Beathe Lille 
Sp: Odd Rønningen 
SV: Saroj Pal 
 
Møtende varamedlemmer:  
KrF: Jon-Geir Dittmann 
H: Jan Ove Rikheim 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad og fagkonsulent Hildegunn Sandvik. 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 17.02.2011 av leder Hilde Kristin Eide Marås og Kerstin Skar. 
 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 



Side 2 av 2 

ORIENTERING FRA OPPVEKST OG KULTURSJEF 
Oppvekst og kultursjef Ellen Benestad orienterte om forskjellen mellom 
standpunktkarakter og eksamenskarakter på 10. trinn. 

 
 

17. MAI I ÅS 
For å skape tilhørighet i Ås kommune tas det sikte på å lage et stort felles 17.-mai 
arrangement i 2014. Hovedutvalg for oppvekst og kultur oppfordrer ordfører til å stille 
seg i spissen for dette.  
 
Saken tas opp i nytt hovedutvalg til høsten. 
 
 

FILM OM HANNE PÅ NAVS HJEMMESIDE 
Filmen ble fremvist i møtet. 
 
 

SKOLEBEHOVSPLAN  
Temaet ble tatt opp som en innledende diskusjon om planens innhold. Det kom 
følgende innspill til planen: 
 
Hilde Kristin Eide Marås (H): 
1. Vedlikeholdsetterslep i dagens skoler kartlegges. 
2. Undervisningsegnethet ved dagens skoler vurderes mht. alternative, og fleksible 

undervisningsformer, arbeidsforhold for lærerne samt universell utformingskrav. 
3. Vurdere forslag til fremtidig skolestruktur mot følende kriterier: 

- fleksibilitet i undervisningsformer 
- godt og utfordrende fagmiljø for lærerne 
- læringsutbytte for elevene 
- mulighet til å ivareta de sammensatte utfordringene vi har i forhold til elever 

med spesielle behov for oppfølging 
- samfunnsøkonomisk utbytte 

4. Kartlegge gjenbruksverdi av dagens skoler dersom noen foreslås nedlagt 
5. Dersom skoler ønskes beholdt og utvidet må følgende inngå i analysen: 

- rehabiliteringskostnad for å ivareta innemiljø, utemiljø og fleksible 
undervisningsformer 

- nybyggkostnad med vurdering av arealer til bygget, utearealkrav, 
trafikkavvikling etc. 

 
Jan Ove Rikheim (H): 
Ønsker at det utredes om det er fornuftig å leie skolebygg fremfor å eie. 
 

 
 
 

 


