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Drøftingssak 

SKOLEKRETSGRENSER I ÅS SENTRUMSOMRÅDET 

Ås sentrum og sentrumsnære områder er i endring og vekst. Innbyggere som 
nærmer seg pensjonsalder flytter til de nye blokkene i sentrum og selger sine 
eneboliger til barnefamilier. Unge familier i startfasen med små barn flytter til de nye 
byggefeltene sør for sentrum.   

Hvis vi tenker at kretsgrensene beholdes som i dag, slik det er vedtatt, kan vi se for 
oss følgende problemstillinger: 
 
1. Rustad skole vil ganske snart få mer enn 56 elever på enkelte trinn.  Skal Rustad 

skole bygges ut til en treparallell skole? 
 

2. Åsgård skole vil ganske snart få mer enn 56 elever på enkelte trinn. Skal Åsgård 
skole bygges ut til en treparallell skole? 
 

3. Brønnerud skole kan tenkes fylt opp med elever fra Åsgård krets, slik at skolen får 
28 elever pr. trinn. Hvilke elever skal flyttes? Hvordan kan man unngå at søsken 
splittes på to skoler – eller skal man ikke ta hensyn til det? 
 

4. Skal man bygge en ny treparallell skole på jordet vest for Åsgård skole? Hvordan 
vil det i så fall påvirke opprettholdelse av Brønnerud skole? Hvordan blir 
avstanden fra Moer / Brekkeområdet til en eventuell ny skole? 
 

5. Skal man bygge en ny skole sør for Moer for f. eks. alle elever bosatt sør for 
riksveg 152 og vest og sør for Åslund? Konsekvensen av en slik tanke kan være 
at Kaja går til Brønnerud og Rustad får rom for de elevene som etter hvert vil flytte 
inn i kretsen.   
 

6. Finnes det andre muligheter for ivaretakelse av elevveksten i Ås sentralområde 
som ikke har kommet fram? 

 

Utdrag av protokoll fra hovedutvalg for oppvekst og kulturs møte 14.03.2013: 

Anne-Karin Gusrud Bjerke holdt en presentasjon av barnetettheten i Ås. 
Presentasjon er tilgjengelig på Internett, 
http://ask.maps.arcgis.com/explorer/?present=920902b345b8409788ab6b3362f45826. 

Oversikter over nåværende og forventet elevtall basert på barn som har 
bostedsadresse i grunnkretsen ble lagt frem og informert om i møtet. 

Hovedutvalgets behandling 14.03.2013: 

Drøftingssaken utsettes til neste møte 18.04.2013. Hovedutvalget ønsker i å sette 
seg dypere inn i aktuelle planer før drøftingen tas opp. 

 Kommuneplan 2011-2023, arealdel 

http://www.as.kommune.no/oppdatert-kommuneplan-for-2011-2023.5119231-152361.html  

 Skolebehovsplanen, herunder prognoser 
http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-125470.html  

Administrasjonen melder tilbake til hovedutvalget om det er eventuelt andre planer 
som bør sees på i forbindelse med saken.  

http://ask.maps.arcgis.com/explorer/?present=920902b345b8409788ab6b3362f45826
http://www.as.kommune.no/oppdatert-kommuneplan-for-2011-2023.5119231-152361.html
http://www.as.kommune.no/skolebehovsplan.4986895-125470.html
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BREIVOLL FORLENGELSE AV LEIEFORHOLD 

 
Gå til saksliste  Forrige sak  Neste sak 
Saksbehandler:  Arnt Øybekk Arkivnr: GB 113/2 Saksnr.:  10/3089 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Formannskapet 72/10 24.11.2010 
Formannskapet 64/10 27.10.2010 
Formannskapet 29/11 04.05.2011 
Kommunestyret 33/11 25.05.2011 
Ås Eldreråd 4/13 11.02.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 2/13 12.02.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 6/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 10/13 14.02.2013 
Formannskapet 1/13 13.02.2013 
Ås Eldreråd  15.04.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 6/13 16.04.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial  18.04.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 15/13 18.04.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/13 18.04.2013 
Formannskapet  15.05.2013 
Kommunestyret  29.05.2013 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune tar til etterretning at Brunstad kristelige menighet vil benytte seg av 

opsjonsmuligheten som ligger i leiekontrakten fra 13. mai 1998. 
 

2. Brunstad kristelige menighet får lov til å bygge en bygning som erstatning for 
låven som ble revet. Bygningen underlegges ordinær byggesaksbehandling og 
bygges uten kostnad for kommunen. 
 

3. Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll 
innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av 
bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad 
kristelige menighet og Breivolls venner. 

 
Rådmann i Ås, 09.04.2013 
 
 
Trine Christensen 
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Tidligere politisk behandling: 
K-sak 33/11, 25.05.2011 
F-sak 1/13, 13.02.2013 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ås eldreråd 15.04.2013 
Kommunalt råd for funksjonshemmede 16.04.2013 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 18.04.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 18.04.2013 
Hovedutvalg for helse og sosial 18.04.2013 
Formannskapet 15.05.2013 
Kommunestyret 29.05.2013 

 

Vedlegg til saken: (separat dokument) 
1. Leiekontrakt av 13.05.1998 mellom Den kristelige menighet og Ås kommune  
2. Leiekontrakt av 30.03.1999 mellom Den kristelige menighet og Ås kommune  
3. Breivolls venners forslag til driftsmodell for Breivoll gård  

(tidligere sendt alle utvalg 06.02.2013). 
4. DKMs driftskonsept (tidligere sendt alle utvalg 06.02.2013). 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Brunstad Kristelige menighet 
Breivolls venner 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Formannskapet fattet i møte 13.2.2013, F-sak 1/13 slikt vedtak: 
1. Det er kritikkverdig at rådmannen ikke har fulgt opp et viktig politisk vedtak. 
2. Rådmannen bes umiddelbart følge opp kommestyrets vedtak i K-sak 33/11 av 

25.05.2011, der rådmannen er gitt i oppdrag å avklare forhold under punkt 2 og 3 
innen 31.12.2012. 

3. Rådmannen kommer tilbake til dette i egen sak innen 1.4.2013 til hovedutvalgene 
og deretter formannskap og kommunestyre. En slik sak må også omfatte en 
vurdering av tiltak som muliggjør tilstedeværelse for Breivolls venner i 
avtaleperioden 2013-2018, slik at dette også kan tas opp med BKM før 
nåværende avtale utløper. 

4. Avgjørelser i saken som er av politisk karakter skal fattes av politikerne. 
 
Kommunestyrets fattet i møte 25.5.2011 K-sak 33/11 slikt vedtak:  
Ås kommunes nåværende leieavtale med Den Kristelige Menighet (DKM) utløper  
1. mai 2013 med opsjon på ytterligere 5 år. Avtalen forlenges deretter med 5 år av 



  HOK-sak 15/13 

5 

gangen inntil den sies opp av en av partene. Etter 1. mai 2018 kan hver av partene si 
opp avtalen med 1 års varsel. 
  
Et innbyggerinitiativ i regi av "Stiftelsen Breivoll gård" ved styreleder Rikke Soligard 
har bedt om at kommunen ikke skal inngå/signere ny avtale for noen deler av Breivoll 
gård før tidligst 31.12.2012. Dette forslaget imøtekommes. Stiftelsen kan imidlertid 
selv avklare saken på et tidligere tidspunkt. 
 
1. Innen 31.12.2012 skal "Stiftelsen Breivoll gård" avklare om det finnes andre 

alternativer enn DKM som kan drifte gården og opprettholde de verdier som 
gården representerer. 

2. Innen samme dato avklarer rådmannen med DKM hvilke lokaler ny "låve" vil 
kunne inneholde og hvordan lokalene eventuelt kan komme Ås kommune og 
allmennheten til nytte. 

3. Rådmannen tar initiativ til å avklare mulig sambruk av arealene med DKM, Den 
norske turistforening, Oslofjordens friluftsråd og eventuelle andre organisasjoner 
som melder sin interesse. 

 

Bakgrunn 
Ås kommune kjøpte i 1965 den søndre delen av Breivoll og i 1967 den nordre delen 
av samme eiendom. Kommunen fikk noe statstilskudd til kjøpet. Forutsetningen for 
statstilskuddet var at eiendommene skulle brukes til friluftsliv for allmenheten.  
 
Den søndre delen er opparbeidet. Det er gitt stats- og fylkestilskudd til 
opparbeidelsen. Det er etablert strender, et strandområde er lagt spesielt til rette for 
bevegelseshemmede. Det er også satt opp toaletter og ordnet med søppelstativ og 
avfallskontainere. 
 
Bygningsmassen på den nordre delen har siden kommunen overtok, vært utleid til 
forskjellige formål. Fram til 1983 ble området brukt til leirskole med barnas gård. Fra 
1983 til 1997 var området leid ut til Nansen International Center som drev skole for 
barn med spesielle behov. Fra 1998 til i dag har bygningsmassen med 
omkringliggende arealer vært leid ut til Den kristelige menigheten som nå heter 
Brunstad kristelige menighet.  
 
Etter at NIC sa opp avtalen med Ås kommune og la ned virksomheten, hadde 
kommunen en lang prosess med innhenting av tilbud fra organisasjoner som var 
interessert i å drive virksomhet på Breivoll. De konkurrerte på grunnlag av pris og 
innhold i virksomheten. Det var også en forutsetning at allmennheten skulle ha 
tilgang til området. Etter en helhetlig vurdering vedtok formannskapet i møte 13. mai 
1998, f-sak 81/89 leiekontrakten med Den kristelige menigheten. 
 
I leiekontraktens punkt 1 heter det: 
Ås kommune leier ut til Den kristelige menighet deler av eiendommen Breivoll, gnr. 
113, b.nr 2 i Ås kommune med tilhørende bygninger, utstyr og redskap. Det området 
som inngår i avtalen er anmerket på vedlagte kart, datert 15.8 1983.  
Kartet viser området fra skogen øst for tunområdet og ned til sjøen vest for 
bygningene. 
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30.3 1999 ble det inngått en tilleggsavtale mellom kommunen og menigheten om leie 
av 50 daa dyrket jord sør for bygningsmassen. 2 daa kan omdisponeres og brukes til 
stall med plass til 10 hester. Det resterende areal skal nyttes til grasproduksjon, beite, 
ride- og kjørebane. Inntil 25 daa kan brukes midlertidig til parkering ved større 
arrangementer, inntil 3 ganger per år.  
 
I leieavtalen forplikter leietaker seg til å foreta investeringer/påkostninger for 10 mill 
kroner. Da dette var gjort, ønsket leietaker å utvikle eiendommen videre. På denne 
bakgrunnen ba de om å kjøpe eiendommen. Det ble så satt i gang regulering av 
området, bl.a. for å avklare salgsmulighetene. 
 
Reguleringsplanen for Breivoll ble – etter en lang og omstendelig saksbehandling - 
vedtatt i kommunestyret i 2010. Det ble da vedtatt at tunområdet skulle benyttes til 
byggeområde for offentlig formål/spesialområde for bevaring av bygninger og anlegg. 
Resten av området er regulert til trafikkformål, friområde og friluftsområde. 
 
Forrige leietaker henvendte seg til kommunen flere ganger og pekte på at låven var i 
en elendig forfatning. Kommunen svarte at leietaker måtte sette den i stand, uten at 
så skjedde. Forfallet av låven fortsatte også under nåværende leietaker. Til slutt var 
låven i en slik forfatning at det ble gitt rivetillatelse og den ble revet. Leietaker ønsket 
å sette opp ny låve. Leietaker henvendte seg til kommunen for å forlenge leieavtalen 
for på den måten kunne ha en forsvarlig avskrivningstid på investeringen. 
Kommunestyret behandlet ny leieavtale 25.5.2011 og fattet vedtak som vist ovenfor. 
 

Breivolls venner 
Rådmannen har i perioden etter at kommunestyrevedtaket ble fattet hatt flere møter 
med Breivolls venner. Breivolls venner har brukt tiden til å organisere en stiftelse og 
utrede driftsalternativ for eiendommen. I e-post 30. desember 2012 sendte Breivolls 
venner rapporten "driftsalternativ for Breivoll gård" til Ås kommune.  
 
Av rapporten går det fram at Breivolls venner ønsker å etablere et Na-Ku-Hel-senter 
etter mønster fra tilsvarende senter i Asker. Dette ble etablert i 1995 og har siden 
bidratt til et rikt aktivitetstilbud innen natur, kultur og helse til glede og nytte for 
innbyggerne i kommunen. Breivolls venner tar utgangspunkt i dette senteret for drift 
av Breivoll gård. Det vil være en stiftelse (som skal etableres våren 2013) som skal 
stå ansvarlig for driften, herunder økonomi, organisering av samarbeidspartnere, 
rammeverk og avtaler. Det vil være en daglig leder i 100 % stilling som har ansvar for 
den daglige driften. Driften vil i stor grad basere seg på frivillighet, både når det 
gjelder aktiviteter og vedlikehold.  
 
Breivolls venner har vært i samtale med flere aktører som ser svært positivt på å 
være med å utvikle Breivoll gård. De har vært i kontakt med Den norske turistforening 
og Oslofjorden friluftsråd. I tillegg ønsker de å knytte kontakt med flere andre 
organisasjoner. De skriver i prospektet at Ås kommune vil ha en sentral rolle for å 
kunne realisere et slikt senter. Kommunen kan stille stedet til disposisjon, legge 
egnede tjenester til stedet og gi økonomiske bidrag i form av lønn til daglig leder. 
 
Breivolls venner skriver i prospektet at de har gjennomført flere samtaler med 
Brunstad kristelige menighet (BKM) om en samarbeidsløsning. Etter endt leieperiode 
bør stedet åpnes for allmennheten, dette betyr ikke at BKM ikke kan fortsette å bruke 
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stedet. Stiftelsen ønsker et alternativ som favner alle. Breivolls venner skriver at de 
ønsker å overta driften av Breivoll gård når opsjonstiden går ut i 2018, men at de 
ønsker også å samarbeide med menigheten. 
 
Breivolls venner har laget et budsjettforslag for 2018. De regner her med en 
inntektsside på 2,8 mill kroner, hvorav halvparten er offentlige tilskudd. Utgiftssiden er 
på i nær 2,4 mill. Det regnet med lønnsutgifter på nær 1 mill kroner og drift (strøm, 
avgifter og kontor) på 0,4 mill. Det synes som det ikke er avsatt midler til vedlikehold 
av bygningsmassen og uteområdene. 
 

Brunstad Kristelige menighet 
Menigheten har leieavtale på 15 år fra 1.5.1998. Etter utløpet av 15-årsperioden har 
leieren opsjon på til å forlenge leietiden ytterligere 5 år. 
 
Menigheten skulle i følge avtalen investere for omkring 10 mill kroner i eiendommen. I 
perioden 1998 til 2002 ble det etter avtale med rådmannen investert for i alt 12,4 mill 
kroner i bygninger, utomhusanlegg og vann- og kloakktilknytning. I tillegg kommer 
mer enn 28 000 dugnadstimer. 
 
Menigheten har behov for et større aktivitetshus og har flere ganger tatt opp med 
kommunen mulighetene for å bygge opp låven. Dette vil være en stor investering som 
krever en lang nedskrivningstid. De ønsket derfor å forlenge avtalen med nye 20 år. 
Menigheten tilbyr kommunen å bruke låven til kommunale aktiviteter som 
sportsaktiviteter eller undervisningsformål.  
 
I begynnelsen av leieperioden brukte kommunen en av bygningene til avlastning for 
funksjonshemmede, slik det også gis anledning til etter leiekontrakten. Etter noen år 
ble det slutt på dette av kostnadsmessige årsaker. Menigheten har hatt kontakter 
med undervisningssektoren for å undersøke om kommunen trenger rom for 
undervisning av elever med spesielle behov. Skolesjefen har vurdert dette ved flere 
anledninger. Det vil være behov, men av kostnadsmessige årsaker er det ikke aktuelt 
å inngå avtaler om slik bruk. Området og bygningen vil imidlertid passe utmerket til 
dagsturer eller ekskursjoner 
 
Menighetens ønske er å bygge en bygning som er stor nok til å gi rom for en 
håndballbane. Dette er ønskelig for menighetens arbeid. Låven tilbys til kommunal 
bruk uten gjenytelser. 
 
Etter at kommunen avviste en forlenget leieavtale i 2011 har menigheten arbeidet 
med alternative forslag til bygging av låve. Den har nå kommet med forslag til en 
demonterbar bygning. Den settes opp der låvebygningen er regulert. Dersom 
menigheten ikke skulle få forlenget leieavtalen i 2018, vil låvebygningen kunne 
demonteres og brukes en annen plass. Montering og demontering vil skje uten noen 
kostnad for kommunen. Kommunen tilbys å bruke bygningen til kommunal 
virksomhet. 
 
I møter gjør menigheten det klart at det er kommunen den har avtale med og at det 
er med kommunen menigheten først og fremst ønsker et samarbeid om bruk av 
bygninger. Skulle kommunen imidlertid ønske et nærmere samarbeid mellom 
menigheten og Breivolls venner, er menigheten også åpen for det. 
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Administrasjonen har tidligere hatt egne møter med Den norske turistforening om 
bruk av Breivoll. Det gikk da tydelig fram at de ønsket å kunne benytte Breivoll. De 
var ikke interessert i et samarbeid alene med Brunstad kristelige menighet. De var 
derimot meget interessert i å kunne være del av et større samarbeidsprosjekt og 
gjennom det samarbeide også med menigheten. 
 

Vurdering av saken: 
Kommunen eier eiendommen. Deler av eiendommen er leid ut til Brunvoll Kristelige 
menighet i 15 år med opsjon for ytterligere 5 år. Slik avtalen er utformet, kan ikke 
kommunen reforhandle avtalen etter 15 år. Menigheten har avklart med kommunen 
at den ønsker å benytte seg av opsjonen. I realiteten er derfor leieperioden fram til 
1.5.2018. 
 
Breivolls venner skriver at de vil bruke 5-årsperioden til å etablere stiftelsen (våren 
2013) og utvikle driftskonseptet. Breivolls venner ønsker å drive gården som et  
Na-Ku-Hel-senter etter samme konsept som i Asker. Dette er et konsept som krever 
en stor grad av frivillige og offentlige/kommunale bidrag. Det er i dag en liten, men 
entusiastisk, organisasjon som står for utviklingen av Breivoll gård. Organisasjonen er 
liten, og det er vanskelig å vurdere hvordan den vil utvikle seg i framtida. Det legges 
opp til en stor grad av offentlige bidrag. 
 
Kommunen har 15 års erfaring med Brunstad kristelige menighet som leietaker. I 
denne tida er bygningsmassen og eiendommen for øvrig tilført ressurser for mer enn 
12 mill kroner. Vedlikeholdet av utomhusarealene har vært godt. 
 
Dersom kommunen gir tillatelse til bygging av en låvebygning som kan gi plass for bl. 
a. en håndballbane, vil bygging og drift kunne skje uten kostnad for kommunen. Det 
er en kjent sak at det er underskudd på hallkapasitet i kommunen. Kommunen kan 
derfor bruke denne hallen til trening. Den ligger imidlertid slik til at det må brukes bil 
for å komme dit. Det er dårlig atkomst. Kommunen har ikke vintervedlikehold på 
Breivollveien. Den er derfor avhengig av at menigheten holder veien åpen – noe den 
har bekreftet at den vil gjøre. 
 
Slik kontrakten er utformet har menigheten rett til å forlenge leieavtalen fram til 
1.5.2018. Kommunen kan ikke pålegge menigheten å samarbeide med andre 
partnere, men i samtaler med menigheten kommer det fram at de kan ha et slikt 
samarbeid bare det ikke går ut over menighetens avtalefestede bruk. Et slikt 
samarbeid må avtales mellom partene. Rådmannen vil kunne hjelpe til slik at partene 
kommer sammen for etablering av evnt. avtale. 
 
En varig endring av driftskonseptet vil ikke kunne finne sted før etter at avtalen med 
nåværende eier går ut. Kommunen må i god tid før opsjonsperioden går ut avklare 
hva den vil med Breivoll og utarbeide et anbudskonsept i samsvar med det 
 
Andre organisasjoner har ikke vist seg å være interessert i et samarbeid med 
Brunstad kristelige menighet der de er alene i samarbeidet – sammen med andre er 
de derimot interessert. Breivolls venner har i sitt konsept tatt vare på disse 
samarbeidsmulighetene. Etter at pågående leieperiode er slutt, kan også disse 
organisasjonene gi tilbud og konkurrere om en ny leieavtale. 
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Vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Begge driftsalternativene er avhengig av en stor grad av frivillighet eller 
dugnadsinnsats. 
 
Brunstad kristelige menighet har i 15 år drevet stedet. Kommunen har aldri hatt noe å 
utsette på det utførte arbeidet. Menigheten er også en organisasjon med solid 
økonomi. Det har aldri vært problemer med å gjennomføre de avtalte tiltak. 
 
Breivolls venner er en liten organisasjon, stiftelsen er ennå ikke etablert. 
Organisasjonen har vist meget stor entusiasme for prosjektet. Det er imidlertid 
vanskelig å si noe om framtida. Gruppa har ingen økonomi. Den er avhengig av 
innsamlede midler, medlemsavgifter og offentlige tilskudd. Dette går fram av Breivolls 
venners budsjettanslag for 2018. I budsjettet er det lagt opp til store offentlige bidrag, 
vesentlig til lønn for daglig leder. Hvorvidt Breivolls venner vil lykkes i sitt prosjekt, vil i 
stor grad være avhengig av kommunens engasjement. Hva kommunen vil med 
Breivoll må avklares tidlig i opsjonsperioden slik at det kan utarbeides gode 
anbudsdokumenter for drift og opplegg i neste utleieperiode. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Siden Brunstad kristelige menighet har bekreftet at de vil benytte seg av opsjonen til 
å forlenge leieavtalen med 5 år, går leieavtalen ut 1.5.2018. 
 
Menigheten får lov til å bygge en bygning som erstatning for låven som ble revet. 
Bygningen skal bygges uten kostnad for kommunen. Kommunen vil ikke betale for 
restverdi av bygningen ved leieperiodens utløp. Bygningen kan bygges som en 
demonterbar bygning. Dersom bygningen demonteres må tomta ryddes. Kommunen 
tar i mot tilbudet om å benytte bygningen. En eventuell bruk av bygningen må en 
komme tilbake til i en egen avtale. Bygningen underlegges ordinær 
byggesaksbehandling. 
 
Kommunal bruk av øvrige bygninger må en komme tilbake til i egne avtaler etter at 
finansiering av tiltak i bygningsmassen er klargjort gjennom handlingsplan og 
budsjett. 
 
Kommunen har ingen innvendinger mot at Breivolls venner får benytte Breivoll 
innenfor de rammer reguleringsplanen for området setter. En avtale om bruk av 
bygninger og anlegg forutsettes avklart i en egen avtale mellom Brunstad Kristelige 
menighet og Breivolls venner. 
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GRUNNLOVSJUBILÉET 2014 - ØKONOMISKE RAMMER 

 
Gå til saksliste  Forrige sak  Neste sak 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: X01 Saksnr.:  13/146 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/13 14.02.2013 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/13 18.04.2013 

 
 
 
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Det utarbeides et forslag til Grunnlovsjubiléet 2014 innenfor de rammer –  
kr 100.000,- som ble bevilget i kommunestyret 12.12.12.  
Forslaget om å lage et stort felles 17. mai arrangement for hele kommunen i 2014 
tas med som en del av prosjektet  beskrevet i  «Prosjektplan for grunnlovsjubiléet 
2014» og vurderes der. 
 
Oppvekst og kultursjefen i Ås, 09.04.2013 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
HOK 08.11.12 «Budsjett og handlingsprogram 2013 – 2017» 
HOK 14.02.13 «Planlegging av grunnlovsjubiléet 2014 – prosjektplan» 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken: 
Notat 5. mars 2013 Odd Vangen og Myfanwy Moore. 
 

Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg: 
Ingen  
 

Utskrift av saken sendes til: 
Prosjektgruppa for grunnlovsjubiléet 2014, v / Myfanwy Moore  
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Sak om planlegging av grunnlovsjubiléet 2014 ble behandlet i HOK-sak 1/13, 
14.02.13. I dette møtet ble det opprettet en prosjektgruppe, med et mandat som 
beskrev arbeidsoppgavene. I mandatet er også ressursene beskrevet 
Det er satt av kr. 100 000.- til dette formålet i 2013. 
 
5. mars mottok administrasjonen et notat fra Odd Vangen og Myfanwy Moore. 
Dette notatet ligger som vedlegg til saken. 
 
Det kan være behov for å kommentere notatet på noen punkter. 
 
I rådmannens forslag til budsjett for 2013 – 2016, var det ikke lagt inn midler til 
markering av grunnlovsjubiléet. Det er riktig at det i hovedutvalgets møte 8. 
november ble foreslått å sette av kr. 250.000 til grunnlovsjubiléet 2014. 
 
Det ble i den politiske behandlingen ikke tatt høyde for de totale kostnadene til 
grunnlovsjubiléet 2014, kun med et beløp på kr. 100 000. Dette ble vedtatt som en 
del av kommunens budsjett for 2013.(Kommunestyrets møte 12. desember 2012). 
 
I notatet av 5. mars er «Falsenspillet» viet stor plass. 
 «Falsenspillet» ble ikke lagt inn som en del av prosjektplanen, for grunnlovsjubiléet 
2014, da det ikke var satt av tilstrekkelige midler gjennom budsjettbehandlingen til å 
kunne gjennomføre spillet.  Falsenspillbudsjettet var nevnt i saksframlegget, 
sammen med opplysninger om at det var laget en skisse. Begge disse dokumentene 
lå i saksmappa.   
Oppvekst- og kultursjefen så det som lite økonomisk realistisk å ta med Falsenspillet 
som en del av prosjektplanen for grunnlovsjubiléet 2014, med de budsjettmidler som 
var satt av til formålet. (kr.100 000.-) 
 
I saksframlegget i møtet 14.02. fikk «Falsenspillet» en bred presentasjon. 
Det ble gjort rede for hva dette var, hvor dette stod, samt hva som måtte til for å 
bringe dette videre. 
 
Felles 17-mai feiring for hele kommunen 
I hovedutvalgets møte 16.02.11., var temaet 17. mai feiringen i Ås  
Ordfører var tilstede i møtet. 
Teksten under ble ført til protokolls, men ikke stemt over: 
 
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. 
 

Saken ble ikke tatt opp igjen høsten 2011. (Denne høsten var det kommunevalg, og 
dermed valg av nytt hovedutvalg.) 
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Saken er tatt opp med ordfører nå, som mener det er «betimelig at et nytt utvalg får 
saken til behandling.» Oppvekst.- og kultursjefen foreslår at dette inngår som en del 
av prosjektgruppas arbeidsoppgaver, vurderes og avgjøres der. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det er satt av kr. 100 000.- til Grunnlovsjubiléet 2014. Dette beløpet forholder 
oppvekst- og kultursjefen seg til og utarbeider et forslag på bakgrunn av de midlene 
som er bevilget for 2013. En økning av beløpet for å kunne sette opp Falsenspillet 
må evnt foreslås i forbindelse med behandlingen av regnskapet for 2012.. 
 
Forslaget om å lage et stort felles 17. mai arrangement for hele kommunen i 2014 
tas med som en del av prosjektet beskrevet i «Prosjektplan for grunnlovsjubiléet 
2014» og vurderes der. 
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VEDLEGG 1 
Notat 5. mars 2013 Odd Vangen og Myfanwy Moore 

PROSJEKTPLAN GRUNNLOVSJUBILEET 2014 

Litt historikk: 

”Falsen-spel”: I 2011 startet en gruppe, ledet av Nikolai Bjørneby, opp arbeidet med 
planlegging av et ”Falsen-spel” til Grunnlovsjubiléet i 2014. Gruppen besto da av: Nikolai 
Bjørneby, Tone Holte, Unni Dahl Grue, Erling Ulvik, Olav Haugdahl og fra kommunen Arne 
Hågensen og ordfører Alnes. Tanken var å hyre dramatiker Børresen til å skrive dette 
spelet, for framføring i Rådhuset på ettermiddagen/kvelden 17. mai og å kunne bruke 
konseptet videre kanskje i andre kommuner og/eller senere år. De tenkte seg noen 
profesjonelle skuespillere samt musikere fra Kulturskolen og statister fra 
kulturskole/lokalsamfunn. Skisse manus ble skrevet av Børresen (kr 16 000 betalt for 
arbeidet) og gruppa kontaktet to banker for finansieringa av det videre arbeidet. Budsjett for 
hele spelet, inkl. regissør og manus ble utarbeidet av Holte og Hågensen til kr 680 000. Den 
ene banken ga et uformelt svar at hvis kommunen kom opp med halve beløpet var de 
interessert i å kunne bidra med den andre halvparten (høst 2012, Sparebank 1 Drøbak). 

På dette grunnlag, etter forespørsel fra medlemmer i gruppa om hvordan kommunen stilte 
seg til bevilgning, foreslo Odd Vangen i HOK-møte 8. november 2012 (HOK-budsjettet) å 
budsjettere med 250 tusen på 2013 budsjettet til dette arbeidet. Dette ble enstemmig vedtatt 
i HOK. Imidlertid ble beløpet redusert til 100 000 i kommunestyrets behandling av HOK-
budsjettet i desember. I HOK-møte 14.2 vedtok HOK prosjektplanen for jubileet slik den var 
framlagt fra administrasjonen. I denne prosjektplanen er ikke forholdet til ”Falsen-spel 
gruppa” berørt.  Leder for prosjektgruppa er Myfanwy Moore. I samme møte ble Odd 
Vangen oppnevnt som HOKs medlem til prosjektgruppa for jubileet.  

Hvordan går vi videre: 

Den 4. mars ble det avholdt et møte mellom repr. Bjørneby og Holte fra ”Falsen-spel” gruppa 
og Moore og Vangen fra prosjektgruppa. Det ble konkludert med at det ennå er tid til å få et 
spel på plass, men at en bare kan gå videre med dette hvis kommunen bevilger mer midler i 
år, slik at dramatiker kan fortsett å jobbe og arbeidet med innhenting av andre midler kan 
fortsette.  

Vi ser det som svært viktig at kommunen bidrar med mer midler for å få til en litt storstilt 
markering av Grunnlovsjubiléet med et Falsen-spel som et bærende element. Dette kan 
også sette Falsen på Ås-kartet og utløse private midler for å sikre finansieringen. På selve 
dagen bør det være et opptrinn ved Falsenstøtta på formiddagen (en liten ”teaser” for spelet 
i Kulturhuset) og kanskje en Falsen-utstilling i foajeen i Kulturhuset i tillegg til selve spelet. 
Flere medlemmer av Falsen-spel gruppa har samlet materiale om Falsen, det er skrevet 
manus til ”Follominne” og byste av Falsen samt sorenskriveruniform av 1914 kan lånes. 
Dette må videre diskuteres i hele prosjektgruppa for jubileet. 

Vi ønsker saken opp i neste HOK, og vil gjerne at HOK-leder og kultursjef tenker på hvordan 
finansieringen kan ordnes, som en sak til neste HOK-møte.  

Hvis det ikke er politisk/administrativ vilje til mer midler, må Falsen-spel tanken legges vekk. 
Dette er veldig synd hvis vi ikke Ås kommune ønsker å bruke dette jubileet til en solid og litt 
storslått markering. Det er ennå tid til å få dette til! 
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PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR BARNEHAGENE OG 

GRUNNSKOLEN I ÅS 2013 
Gå til saksliste  Forrige sak  
Saksbehandler:  Wenke Myhrer Johnsen Arkivnr: 430 A20 Saksnr.:  13/930 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17/13 18.04.2013 

 
 
 
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Kompetanseutviklingsplan for ansatte i barnehager og skoler i Ås 2013 tas til 
orientering. 

 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 09.04.2013 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
 

Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg som følger saken:  
Kompetanseutviklingsplan for ansatte i barnehager og skoler 2013 
 

Utskrift av saken sendes til:  
Oppvekst- og kultursjefen 
PPS 
 
 
 

SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Skoleeier har ansvar for at det finnes riktig og nødvendig kompetanse på skolen, og 
at det er et system som gir lærere og skoleledere kompetanseutvikling. Staten bidrar 
med støtte gjennom studieplasser og vikarmidler, slik at skoleeiere kan oppfylle sine 
forpliktelser. 
 
Det ble for 2013 avsatt 1 million kroner til kompetansegivende videreutdanning for 
lærere i Ås kommune. 
Strategien for videreutdanning forutsetter at staten finansierer utvikling av 
studietilbudene og tilbyr kommuner og fylkeskommuner et visst antall studieplasser. 
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Staten tildeler i samarbeid med lærerutdanningsregionene, utvalgte UH-institusjoner 
med høy kompetanse på området midler til å utvikle tilbudene. Partene er enige om 
at de som deltar i videreutdanning, må frigjøres fra deler av sine ordinære oppgaver. 
En tar utgangspunkt i at arbeidet som legges ned for å ta 60 studiepoeng, tilsvarer et 
arbeidsår. Statlige utdanningsmyndigheter gir tilskudd til 50 % av vikarkostnadene 
til skoleeiere som har fått tildelt studieplasser (tilsvarende 125.000,- per 30 
studiepoeng). Skoleeier dekker 25 % av vikarkostnadene (62.500,- per 30 
studiepoeng) samt kostnader til reise, opphold, læremidler og annet til studiene. De 
resterende 25 % er lærerens eget bidrag i form av bruk av egen tid. Det utvikles 
kriterier for prioritering av studieplassene i samarbeid mellom partene dersom det 
viser seg å være flere som ønsker videreutdanning enn hva det er midler til.  
 
Skoleeier vurderer hvilke lærere og fag/områder som skal prioriteres, før søknadene 
videresendes til Utdanningsdirektoratet. Skoleeiere har frist 15. april og 
Utdanningsdirektoratet gir tilbakemelding på fordeling av søkere innen 10. juni. Det er 
dermed ikke garantert at alle søknader som godkjennes av Ås kommune, blir tatt opp 
i ordningen. 
 

--------- 
 
Ås kommune har satt av 1 mill. kroner i 2013 til kompetansegivende videreutdanning 
for lærere  
 
For skoleåret 2013 – 2014 er det kommet inn 11 søknader om deltakelse i 
videreutdanning fra lærere i Ås kommune. 3 av søkerne er ansatt i vikariater, 8 er fast 
ansatt. 
 
Videreutdanningssøknader fra lærere i Ås fordeler seg slik: 

Brønnerud skole 1 lærer Kunst og håndverk 

Nordby 1 lærer Spesialpedagogikk (master) 

Rustad 1 lærer Energi, klima og yrkesdidaktikk i naturbruk 

Sjøskogen 1 lærer Leseopplæring 1 

Solberg 1 lærer Leseopplæring 1 

Åsgård skole 1 lærer Matematikk 2 

Nordbytun ungdomsskole 1 lærer 
1 lærer 
1 lærer 

Leseopplæring 2 
Norsk 2 
Matematikk 1 

Ås ungdomsskole 2 lærere Matematikk 2 

 
Vurdering og prioritering av søkerne ble gjort i et møte mellom OK-sjef, 
Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet og Pedagogisk veileder for skole 08.04.2013. 
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Følgende videreutdanningssøknader godkjennes fra Ås kommune (i prioritert 
rekkefølge): 
 

Sjøskogen skole 1 lærer Leseopplæring 1 

Solberg skole 1 lærer Leseopplæring 1 

Ås ungdomsskole 2 lærere Matematikk 2 

Nordby skole 1 lærere Spesialpedagogikk master 

Nordbytun ungdomsskole 1 lærer Leseopplæring 2 

Åsgård skole 1 lærer Matematikk 2 

Brønnerud skole 1 lærer Kunst og håndverk 

 
I alt 8 søknader fra 7 skoler godkjennes av Ås kommune. 
Alle søkere som har fast tilsetting i kommunen, har fått sin søknad godkjent og sendt 
til videre behandling i Utdanningsdirektoratet. 
 
Dersom alle 8 søkere blir tatt opp i ordningen, utgjør dette en utbetaling fra staten på 
kr 1.000.000,- til vikarutgifter. Kommunens andel av vikarutgifter for 8 studieplasser a 
30 studiepoeng er 500.000,-. Inkludert andre utgifter (reise, opphold, læremidler og 
annet til studiene) budsjetteres det med kr 650.000,- av kommunale midler. 
 
REKTORUTDANNING: 
Studiet er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. 
Studieplassen på rektorutdanningen er finansiert av staten. Andre utgifter, som til 
reise, opphold, læremidler og eventuelt frikjøp/vikarutgifter, finansieres av skoleeier 
eller deltaker.  
 
Frister: 

 15. mars: Søknadsfrist. 

 15. april: Frist for skoleeier til å godkjenne søknaden i søkesystemet 

 opptak: Foretas etter 15. april. Alle søkere får svar på e-post. Alle som får tilbud 
om plass må takke ja eller nei til denne innen en gitt frist. 

 opptak: Foretas før 1. juli. Tilbud om evt. ledige studieplasser til søkere på 
venteliste. 

 opptak: Foretas før 1. september. Tilbud om evt. ledige studieplasser til søkere på 
venteliste. 

 Antall studieplasser i 2013/2014: 400 

 Studiestart: Høsten (september) 2013 

 Varighet: 3 semester (en tilbyder avslutter våren 2015) 
 
Rektorutdanningssøknader fra Ås kommune: 

Solberg skole 1 lærer / inspektør Rektorutdanning  

 
Følgende søknader godkjennes: 

Solberg skole 1 lærer / inspektør Rektorutdanning 
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ETTERUTDANNING i Ås kommune 2013: 
 
Beskrevet i vedlagte Plan for kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler i 
Ås kommune 2013..  
 

Vurdering av saken: 
Det er i 2013 avsatt 1.000.000,- per år til kompetansegivende videreutdanning for 
lærere i Ås kommune.  Dersom alle 8 søkere blir tatt opp i ordningen, blir 
kommunens andel av vikarutgifter kr 

i
500.000,-. Inkludert andre utgifter (reise, 

opphold, læremidler og annet til studiene) budsjetteres det med kr 650.000,- av 
kommunale midler. 
 
De resterende kr 350.000,- benyttes til en matematikksatsing på småskoletrinnet, 
med direkte veiledning og kursing av lærerne. 
 
Øvrige etterutdanningstiltak finansieres innenfor PPS’ budsjett for 
kompetanseutvikling i barnehage og skole. 
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Kompetanseutviklingsplan  

for ansatte i barnehager og skoler  

 

2013 

 

Ås kommune 
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Innhold: 

Om planen 
Helhet og sammenheng i opplæringsløpet   Kompetanseutviklingstiltak for ansatte i barnehager og skoler i Ås 2013 
Forankring av tiltak kompetanseutvikling barnehage 2013 
Forankring av tiltak kompetanseutvikling skole 2013 

 

 

Kompetanseutviklingsplanen for ansatte i barnehager og skoler i Ås  2013 er utarbeidet av Ås PPS ved Borgny Bylterud (barnehage) og Kari Eliassen (skole) 

på vegne av Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad. 

Ås, 01.03.2013 
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Om planen 

Kompetanseutviklingsplanen for ansatte i barnehager og skoler i Ås 2013 er basert på: 
 
Lover og forskrifter: 
Barnehageloven med forskrifter 
Rammeplan for barnehager 
Opplæringsloven med forskrifter 
Læreplan for Kunnskapsløftet (LK 06) med  Læringsplakaten / prinsipper for opplæringen 
 
Sentralt gitte føringer for kompetanseutviklingsområder: 
Barnehage: 
Vennskap og tilhørighet: 

 Barnehagens psykososiale miljø 

 Barns rett til medvirkning 

 Språk 
 

Skole: 

 Regne- og leseopplæring 

 Vurdering for læring 

 Klasseledelse  

 Spesialpedagogikk 

 Andrespråkspedagogikk 
 
Føringer og satsingsområder gitt kommunalt: 
Felles satsingsområder for kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler i Ås for 2013: 

 Språk 

 Motorisk utvikling 

 Relasjon 

 Vurdering  
 
For ansatte i barnehage: 

 Relasjon og tilknytning 

 Språk  

 Motorikk 

 Antall, rom og form (jmf. Rammeplanen) 
Lek er den viktigste læringsarenaen, egenledelsesferdigheter er et viktig 
utviklingsområde. 

For ansatte i skole: 

 Fag og grunnleggende ferdigheter 

 Relasjonsbasert klasseledelse 

 Vurdering og resultatoppfølging 
 
Vedlegg til planen: Videreutdanning for lærere i Ås kommune 2013-2014 
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Helhet og sammenheng i opplæringsløpet   Kompetanseutviklingstiltak for ansatte i barnehager og skoler i Ås 2013  

 

Område Barnehage Fag   Skole 1.- 4. trinn Skole 5.– 7. trinn Skole ungdomstrinn 

Språk Kommunikasjon 
Begreper 
 
TRAS? (Systematisk 
observasjon av språk) 
Ta Ordet (ressursperm) 
 

Lesing (grlf) IL-basis kurs/veil.  

Kurs: Lese- og læringsstrategier(Gerd Fredheim) + Kreative strategier (Bosse Larsson) 

Dysleksi-kurs (PPS) 

Ta Ordet ressursperm (PPS) Kurs / veiledning fra PPS 

Begreper (Ekstern) 

Videreutdanning: prioritert fagområde 

Skriving (grlf) Dagskurs med Gerd Fredheim: Skriving i alle fag 

Videreutdanning: prioritert fagområde 

Regning (grlf) Theglander-veiledning   

Muntlige  
Ferdigheter 
(grlf) 

P4C (SAPERE) Kurs level 1 og 2. Barry Hymer og Will Ord.  
P4C Boost Day (for alle som parktiserer P4C I barnehage og skole: James Nottingham 

Digitale  
ferdigheter 

Veiledning og kursing ved faglig veileder PPS 

Engelsk Videreutdanning: prioritert fag 

Motorisk utvikling 
 

Grovmotorikk => 
finmotorikk 
‘Alle med’ (systematisk 
observasjon) ? 

Oppfølging fra 
barnehage 

Sansemotorisk trening 

Relasjon 
 

Tilknytning og 
tilhørighet 

Klasseledelse 
Relasjonsbygging  Kommunal veileder PPS + ekstern 

Vurdering / 
resultatoppfølging  

 Resultatoppfølging Interne og eksterne ressurspersoner; James Nottingham, Visible Learning, PPS 
 

 Analysekompetanse, PPS 
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Område Barnehage Fag   Skole 1.- 4. trinn Skole 5.– 7. trinn Skole ungdomstrinn 

Ledelse barnehager 
og skoler 

Oppfølging / videreutvikling barnehage- og skolevandring. Deling internt. 

Fagdager (språk / lesing og mat /nat, = 2 fagdager 2013)) 

 Kurs og veiledning (Fra Act-now AS) 

Nyutdannede i 
barnehager og 
skoler 

 Lese- og læringsstrategier (Gerd Fredheim) 
Skriving i alle fag (grlf) (Gerd Fredheim) 
Grunnleggende leseopplæring? 

Veiledning i følge statlige føringer – oppfølging etter lokal / kommunal plan (under utvikling) 

Nytilsatte i 
barnehager og 
skoler 

 Lese- og læringsstrategier (Gerd Fredheim) 
Skriving i alle fag (grlf) (Gerd Fredheim) 
Grunnleggende leseopplæring? 
Andre kurs / faglig veiledning etter behov 

Oppfølging  / kursing etter lokal / kommunal plan (under utvikling) 

SFO-ansatte  Egen plandag august, SFO egenart – kvalitet  
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Forankring av tiltak kompetanseutvikling barnehage 2013: 

 

Forankring Mål Temaer  Tiltak Interne / eksterne ressurser Når 

Barnehagelove
n §1 
 

Styrke 
barnehageansattes 
kompetanse i 
arbeidet med å 
omsette formåls-
bestemmelsen i 
praksis 
 

VENNSKAP OG DELTAKELSE 
Barnehagens psykososiale 
miljø 
Barns rett til medvirkning 
Språk 

«Fellesskap og vennskap - lek, 
undring og lærelyst». Felles 
plandag for alle barnehagene, 
SFO                             
 Alle ansatte i alle barnehager                                             

Terje Melaas, høgskolelektor 
Høgskolen i Telemark 

15.08.13  
Hel dag 

P4C – filosofi for barn.  
Level 1 kurs     Barnehage 
Level  2 kurs    Barnehage og 
skole, Kun for ansatte som 
har praktisert mye, invitasjon 
vil bli sendt til aktuelle 
deltakere 
 

James Nottingham  
23. og 24.september 
23, 24. og 25. og 
26.september  

Mangfold og likeverd.  
               Alle ansatte i alle 
barnehager                                                                            

Sara Lund Ettermiddag i 
november 
Kl 17.30 – 20/ 20.30 

«Vennskap og deltakelse, 
pedagogen som aktiv 
medforsker» Erfaringsdeling 

Alle ansatte i alle barnehager                                             

PPS , Sagaskogen og 
Søråsteigen 

Høst  

Små barn i barnehagen, 
betydningen av barnehagens 
bidrag til barnets trivsel og 
utvikling  -Tilknytning og 
emosjonell trygghet, 
tilknytnings-teori. Barnehage,( 
Skole, SFO, barnevern og 
helsestasjon?)                              

Stig Torsteinson, 
barnepsykolog 

2 like hele dager 
eller 2 halve like 
dager 
Vår 
  

Relasjon  Tilknytning og tilhørighet 
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Forankring Mål Temaer  Tiltak Interne / eksterne ressurser Når 

Alle ansatte i alle barnehager 

Fagområder 
Språk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antall, rom og 
form / matte 
 

Styrke ansattes 
kompetanse i å tilby 
alle barn et rikt 
språkstimulerings-
miljø 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styrke ansattes 
kunnskap og 
forståelse om biolog-
iske faktorers 
betydning i 
læringsprosessen, 
samt stimulering 
som utvider barns 
grunnleggende 
forståelse. 
 
 
 

Språk- og begrepsutvikling, 
begynnende språklig 
bevissthet 
 
 

Språkutvikling og lesing.   
Felles fagdag for ledere i 
barnehage og skole (samt 
noen ped.l)           

Interne ressurser PPS Felles fagdag  
07.02.13  og en 
høsten -13. 
 

Minoritetsspråklige barn 
Språkstimulering, Flerkulturell 
pedagogikk (jmf K Børsum) 

Alle styrere i alle barnehager 

Interne ressurser   
 

Felles styrermøte  
23.05.13 

«TA ORDET perm». 
Kurs/veiledning i bruk av 
kommunalt utviklet 
tiltaksperm. 

Alle barnehager 

PPS  

Grunnleggende 
matematikkforståelse 

Hvilke fenomener påvirker 
barnehagebarns utvikling og 
læring? Grunnleggende 
matematikkforståelse og bruk 
av konkreter. 
Alle ansatte, spesielt 
pedagoger som arbeider med 
3-5åringer 

Britt -Louise Theglander, 
lærer og lege 

 27.mai  Kl 8-11 og 
12 – 15 
To like halve dager 

Matte /regning  
Felles fagdag for ledere i 
barnehage og skole                                                             
                                               

 11.april Felles 
fagdag 

Motorikk 
 

Styrke personalets 
kunnskap om barns 
sansemotorikk, grov 
– og finmotoriske 

Sansemotorikk, grov- og 
finmotorikk 

Halvdagskurs 
     Alle ansatte i alle 
barnehager 

Barnefysioterapeut Vår eller høst 
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Forankring Mål Temaer  Tiltak Interne / eksterne ressurser Når 

utvikling, og om 
tilrettelegging av det 
fysiske 
læringsmiljøet   

Nyutdannede 
og nytilsatte i 
Ås kommune 

Rekruttere og 
beholde 
nyutdannede 
barnehagelærere i 
barnehagene i Ås.  
 

 Veiledning. 
 Nyutdannede barnehage-
lærere og pedagoger med 
annen høgskoleutdanning 
som arbeider på disp som 
pedagogiske ledere.    

Interne ressurser på  PPS og 
CK og SK 

3 vår 
2 høst 

 Fra tanke til praksis  
Prosesstenkning – kursrekke  

 1 vår og 1 høst 
Kursrekke på 3-4 
ganger 

Ledere i 
barnehage og 
skole 

  Pedagogiske ledere på 
dispensasjon  
Fagarbeidere og assistenter 
som arbeider som pedagogisk 
leder på dispensasjon 

PPS og en styrer 2 vår og 2 høst 
 

 Barnehagevandring, 
erfaringsdeling fra bhg i Skien. 
FRAMTDENS BARNEHAGE, ny 
Stortingsmelding  

Alle styrere i alle barnehager 

 Felles styrermøte 
23.5.13 
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Forankring av tiltak kompetanseutvikling skole 2013: 

 

Forankring Mål Temaer  Tiltak Interne / eksterne 
ressurser 

Når? 

Formålsparagrafe
n i 
Opplæringsloven 

Sette lærerne i stand til å 
oppfylle 
Formålsparagrafen i  
Opplæringsloven 

Åpne dører mot verden og 
fremtiden 
Grunnleggende verdier 
Respekt for menneskeverdet 
Innsikt i kulturelt mangfold 
Respekt for den enkeltes 
overbevisning 
Utvikle kunnskaper, ferdigheter 
og holdninger for å mestre sine 
liv og for å kunne delta i arbeid 
og fellesskap i samfunnet 
Utfolde skaperglede, 
engasjement og utforskertrang 
Tenke kritisk og handle etisk 
Medansvar og medvirkning 
Tillit, respekt og krav 
Fremme dannelse og lærelyst 

P4C* kursing av lærere i 
Level 1 og 2 
Samarbeidsprosjekt med 
skoler i Southend UK / 
SAPERE** 
 
 
 
 

Eksterne, P4C* –
kursholdere / veiledere 
Will Ord, Barry Hymer, 
James Nottingham 
(gjennom SAPERE**) 

Kurs høst 2013 
 

P4C* videreutvikling av 
praksis på den enkelte 
skole 
 
 
 
 
 

Interne 
Deling mellom skolene 
Nettverk 

Gjennom året 

 
 
 
Kreative læringsstrategier 
Entreprenørskap  
(entrepreneural thinking) 

 
 
 
Ekstern: Bosse Larsson 

 
 
 
Kurs / workshop  
august 2013 

Læringsplakaten 
 
 
 

Sette lærerne i stand til å 
oppfylle intensjonene i 
Læringsplakaten 

Kritisk tenking 
Lærelyst og nysgjerrighet 
Etisk, kulturell og sosial 
kompetanse 
Demokratiforståelse og  
demokratisk deltakelse 
Bevisste verdivalg 

Grunnleggende Utvikle lærernes Lesing Lesestrategier, Ekstern: Gerd Fredheim September 2013 
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Forankring Mål Temaer  Tiltak Interne / eksterne 
ressurser 

Når? 

ferdigheter (grlf) kompetanse i arbeid med 
grunnleggende ferdigheter 
i alle fag 
 
 
Sikre 
undervisningskompetanse i 
grunnleggende ferdigheter 

læringsstrategier Kurs 

Kartlegging med IL-basis Interne: PPS Vår og høst 2013 

Kurs: Dysleksi Interne: PPS Vår og høst 2013 

Kurs / Veiledning: Bruk av 
Ta Ordet-permen 
(kommunalt utviklet 
tiltaksperm) 

Interne: PPS Vår og høst 2013 

Prioritert for 
videreutdanning 

Eksterne studier UH Vår og høst 2013 

Utarbeide kommunal plan 
for språk- og leseutvikling i 
bh og skole 

Interne Påbegynnes vår 
2013 

Skriving Skriving i alle fag, kurs Ekstern: Gerd Fredheim September 2013 

Regning Tallforståelse, 
grunnleggende 
matematisk forståelse og 
strategier 
Veiledning på skolenes (1. 
og) 2 . trinn 

Ekstern: Britt-Louise 
Theglander 

Vår og høst 2013 

Mellomtrinn og 
ungdomstrinn? 
(avklares med rektorene) 

Ekstern? + Deling 
mellom skoler og innad 
på skolene? 

? 

Muntlige ferdigheter P4C*-kurs Eksterne  September 2013 

Digitale ferdigheter Kurs og veiledning etter 
den enkelte skoles behov 
Implementering av IKT-
plan 

Interne ved kommunal 
IKT-veileder 

Gjennom året 

Alle grunnleggende ferdigheter 
(LK06) 

Prioritert for 
videreutdanning 

Eksterne studier UH Vår og høst 2013 

Fag 
 

Sikre 
undervisningskompetanse

Norsk Prioritert fag for 
videreutdanning 

Eksterne studier UH Vår og høst 2013 
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Forankring Mål Temaer  Tiltak Interne / eksterne 
ressurser 

Når? 

n på skolene Matematikk Prioritert fag for 
videreutdanning 

Eksterne studier UH Vår og høst 2013 

Engelsk Prioritert fag for 
videreutdanning 

Eksterne studier UH Vår og høst 2013 

Utveksling i omsøkt P4C*-
prosjekt med Southend UK 
/ SAPERE**  

Eksterne HVIS deltakelse:  
Oppstart  
september 2013 

Vurdering for 
 læring 

Sikre den enkelte skoles 
vurderingskultur 

 
og den enkelte lærers 
vurderingskompetanse 

Skolenes lokale 
vurderingsplaner 

Utarbeides ut fra 
kommunale retningslinjer 
for individuell vurdering 
Implementeres på den 
enkelte skole 

Interne ressurser: Deling 
innad på skolen og 
mellom skoler.  
Veiledning fra PPS. 

Vår og høst 2013 
Kontinuerlig arbeid 
for  
videreutvikling av  
vurderingskultur 

Elevmedvirkning 
Elevenes egenvurdering 

‘Assessment capable 
learners’ 

Internt på skolen – 
deling mellom skoler 

Hele året 

Kartlegging- og 
resultatoppfølgingskompetans
e 
Analysekompetanse 

Vurdere virkningen av 
tiltak 
Dokumentere og følge opp 
elevens utvikling 
Videre læring etter 
kartlegging 

Eksterne og interne. 
Deling av god praksis 
Veiledning / kursing fra 
PPS JN / VL 

Vår og høst 2013 
Kontinuerlig arbeid 
for  
bedring av praksis 

Utviklingssamtalen Deling av god praksis. 
Gode eksempler 
presenteres. 
Hospitering. 
Veiledning / kurs 
Arbeides videre med på 
den enkelte skole 

Interne.  Vår og høst 2013 

    

Klasseledelse Sikre godt læringsmiljø 
som basis for læring for 
den enkelte elev 

Utvikling av gruppen (klassen) 
som et læringsfellesskap 

P4C*: Utvikling av 
‘Undersøkende 
læringsfellesskap’ 
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Forankring Mål Temaer  Tiltak Interne / eksterne 
ressurser 

Når? 

(Community of enquiry) er 
en av bærebjelkene i p4C* 

PALS 3 skoler er PALS***-skoler, 
arbeider etter oppsatt 
plan 

Interne og eksterne Vår og høst 2013 

Relasjonsbasert klasseledelse 
og 
klassemiljøarbeid 

Veiledning og kursing / 
oppfølging etter den 
enkelte skoles behov 

Interne 
Deling av god praksis 
Kommunal veileder i 
klasseledelse (PPS) 

Gjennom året 

Forebygging av skolevegring: 
Implementering av kommunal 
plan for oppfølging og tiltak for 
tidlig-intervensjon 

Kursing / veiledning Interne: PPS Gjennom året 

Relasjon / atferdsmestring Veiledning fra PPS Interne PPS + deling Gjennom året 
* P4C: Philosophy for Children; en pedagogisk metode som har som mål å utvikle elevenes muntlige ferdigheter (grunnleggende ferdighet), evne til kritisk tenkning, lærelyst og nysgjerrighet, etisk, 

kulturell og sosial kompetanse, demokratisk deltakelse og forståelse, bevisste verdivalg m m (Læringsplakaten, prinsipper for opplæringen i følge Kunnskapsløftet) Utvikling av gruppen / klassen i et 

‘undersøkende læringsfellesskap’ (Community of enquiry). www.p4c.com.  **SAPERE er den engelske organisasjonen som står for sertifisering av lærere og kursholdere i metoden. 

www.sapere.org.uk     ***PALS: står for Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. PALS er en skoleomfattende innsatsmodell. Den består av systematiske og effektive forebyggingstiltak som retter 

positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. 

                                                 

 

http://www.p4c.com/
http://www.sapere.org.uk/
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