
 

 

Ås kommune  

  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 96 20 00 Org.nr. 964 948 798 
Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks 64 96 20 19 Bankgiro 1654.07.99605 
1431 Ås 1430 Ås   
post@as.kommune.no  www.as.kommune.no   Side 1 av 2 
 

 

Saksprotokoll 
 
 

Evaluering av Forskrift lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn 

Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  16/00560 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 4/19 04.11.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 40/19 06.11.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.11.2019: 
 
Sigrun S. Gudevang (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  
HOK ber om at kommunen kommer tilbake høsten 2021 med en sak og ny 
evaluering av «Forskrift lokal fag- og timefordeling 1.-7. trinn», hvor det i 
saksdokumentene fremgår hvordan evalueringen er gjennomført og hvilke 
evalueringskriterier som er lagt til grunn. Utvalget ber om at evalueringen inneholder 
en utvikling i resultatene på nasjonale prøver i Ås kommune som trend, uttalelse fra 
de tillitsvalgte, hvordan andre skoler, som det er naturlig å sammenlikne seg med, 
jobber med engelskfaget, og hvordan man har vurdert konsekvensene 
timeomleggingen har hatt for kompetansen i KRLE og samfunnsfag. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget fra H ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.11.2019: 

 Evaluering av Forskrift til lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås 
kommune, tas til orientering 

 Gjeldende Forskrift til lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn i Ås kommune, 
videreføres 

 HOK ber om at kommunen kommer tilbake høsten 2021 med en sak og ny 
evaluering av «Forskrift lokal fag- og timefordeling 1.-7. trinn», hvor det i 
saksdokumentene fremgår hvordan evalueringen er gjennomført og hvilke 
evalueringskriterier som er lagt til grunn. Utvalget ber om at evalueringen 
inneholder en utvikling i resultatene på nasjonale prøver i Ås kommune som 
trend, uttalelse fra de tillitsvalgte, hvordan andre skoler, som det er naturlig å 
sammenlikne seg med, jobber med engelskfaget, og hvordan man har vurdert 
konsekvensene timeomleggingen har hatt for kompetansen i KRLE og 
samfunnsfag 
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Lene Henriksen Lilleheier 
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