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Barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 2022/2023 

 
Saksbehandler: Hildegunn Aalerud Saksnr. 20/01908-22 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.01.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Barnehage- og skoleruter for 2021/2022 og 2022/2023 vedtas. 
 

 
Ås, 06.01.2021 

 
Ellen Benestad         Vibeke Aaser Grønli 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring   virksomhetsleder skole 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for oppvekst- og kultur  
 

Vedlegg: 
1. Høringsbrev - Høring av barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 

2022/2023 
2. Forskrift skolerute Viken skoleårene 2021-22 og 2022-23 
3.  

Oppsummering av alle høringsinnspill - Nye barnehage- og skoleruter 2021-22 
og 2022-23 

 
 
Øvrige dokumenter som ligger på saken: 

Høringsinnspillene 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
kommunedirektør 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring 

Styrere i alle barnehager i Ås  
Rektorer ved alle grunnskolene 

  



Ås kommune 

20/01908-22 Side 2 av 8 

SAKSUTREDNING: 

 
Sammendrag:  

På bakgrunn av innkomne høringsinnspill legger kommunedirektøren med dette 

fram forslag til barnehage- og skolerute for årene 2021/2022 og 2022/2023. 
Forslagene følger Forskrift om skolerute for Viken skoleårene 2021/2022 og 

2022/2023. Nye fylkeskommunale skoleruter gir kommunen mindre rom for 
lokale tilpasninger og kommende skoleruter for Ås kommune vil med 
kommunedirektørens innstilling skille seg noe fra tidligere barnehage- og 

skoleruter i Ås.  
Barnehage- og skoleruta er gjeldende for de kommunale barnehagene og 

grunnskolene i Ås kommune. De private barnehagene kan velge å fravike 
kommunal rute.  
 

Fakta i saken:  
Skolerute for grunnskolen skal utformes som lokal forskrift. Dette er i tråd med 

Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd som sier følgende:  
«Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane.  

Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver (…)».  
 
Skoleåret skal bestå av minimum 190 skoledager, minimum 38 skoleuker, og 

skal plasseres innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Skolene og 
barnehagene skal ha 6 plandager, mens SFO skal ha 5 plandager. Det er et 

ønsket prinsipp at barnehage, SFO og skole i størst mulig grad har 
sammenfallende plandager/ fridager. 
 

I tillegg til offisielle høytidsdager, setter skoleruta for Viken fylkeskommune de 
ytre rammene for kommunens barnehage- og skolerute, i hovedsak grunnet 

skoleskyss.  
 

Endring i barnehage- og skolerute for Viken 

Viken fylkesting vedtok den 21.10.2020 nye skoleruter for årene 2021-22 og 
2022-23, sak PS98/2020. Fylkeskommunale skoleruter har tidligere inneholdt 

194 skoledager. Dette ga kommunene en fleksibilitet på 4 dager, på når 
plandager/ fridager skulle være. Fylkestinget har nå vedtatt skoleruter på 190 

skoledager for å redusere kostnadene til skoleskyss. Det betyr at Ås kommune 
mister en del av valgfriheten for når plandager/ fridager skal være. Eksempelvis 
vanskeliggjør det kommunens mulighet til å legge en fridag fredagen etter Kristi 

himmelfartsdag. Grunnen er at skoledager for elever i Ås må samsvare med 
datoer for skolestart og skoleslutt satt i den fylkeskommunale skoleruta, for at 

kommunen skal unngå ekstrautgifter til skoleskyss. Dersom Ås kommune legger 
fridager for elever mellom skolestart og skoleslutt gitt i skolerute for Viken, må 
disse skoledagene tas igjen før eller etter skolestart for å nå summen på 190 

skoledager. Dersom kommunen velger dette, vil kommunen bli fakturert for 
fylkeskommunal skyss disse dagene. Da skole, barnehage og SFO skal 

gjennomføre henholdsvis 6 og 5 plandager, anbefaler kommunedirektøren at 
disse legges til før/etter skolestart/skoleslutt, for å unngå ekstrautgifter til 

skoleskyss. 
 

Høring 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§2-2
https://prod.elementscloud.no/eInnsyn.VikenFylkesting/DmbHandling/Details/1016?sourceDatabase=
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Forslag om nye barnehage- og skoleruter har vært på høring i 4 uker, med 
høringsfrist 01.12.2020. Høringsinstanser var rektorer og styrere ved den 

enkelte skole og barnehage, Samarbeidsutvalgene (SU), Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet. Det kom inn 17 høringsinnspill. Alle innspillene ligger ved saken og 
det er også vedlagt en oppsummering av alle innspillene med 

kommunedirektørens kommentar.  
 

I høringen foreslo kommunedirektøren å følge datoer for skolestart- og slutt og 
plandag i november satt i skoleruta for Viken. De resterende plandagene ble 
forslått lagt slik:  

 
 Barnehage- og skoleåret 

2021/2022 

Barnehage- og skoleåret 

2022/2023 

Barnehage 

totalt 6 

plandager 

○ Fredag, mandag og tirsdag 

den 13., 16. og 17. august 
○ Onsdag 17. november 

○Torsdag og fredag den 24. 

og 25. februar (i 

vinterferien). 

 

○ Fredag, mandag og tirsdag 

den 12., 15. og 16. august 
○ Onsdag 16. november 

○ Torsdag og fredag den 23. 

og 24. februar (i 

vinterferien). 

 

Skole 

totalt 6 

plandager  

○ Torsdag, fredag, mandag 

og tirsdag den 12., 13., 16. 

og 17. august 

○ Onsdag 17. november 

○ Mandag 20. juni 

 

○ Torsdag, fredag, mandag 

og tirsdag den 11., 12., 15. 

og 16. august 

○ Onsdag 16. november 

○ Mandag 19. juni 

 

SFO  

totalt 5 

plandager 

○ Mandag og tirsdag den 16. 

og 17. august 
○ Onsdag 17. november 

○Torsdag og fredag den 24. 

og 25. februar (i 

vinterferien). 

 

○ Mandag og tirsdag den 15. 

og 16. august 
○ Onsdag 16. november 

○ Torsdag og fredag den 23. 

og 24. februar (i 

vinterferien). 

 

 
Tilbakemeldinger i høringen 

Et flertall av innspillene kommenterer negative konsekvenser av forslaget om å 
legge plandager for SFO og barnehagene i vinterferien. Årsaken er først og 
fremst bemanning i vinterferien. For barnehagen handler det mye om at de 

ansatte skal ta ut ferie i vinterferien, da det er færre barn til stede. I SFO har 
flertallet av de ansatte 50% stillinger som betyr at de i vinterferien kun jobber 2 

½ dag. Dersom 2 av dagene bindes opp til plandager, blir det vanskelig å 
bemanne de 3 andre dagene av vinterferien. Summen av tilbakemeldinger gjør 
at kommunedirektøren foreslår å flytte de 2 plandagene til fredag i august, 13. 

august i 2021 og 12. i 2022, og til mandag i juni etter skoleslutt, 20. juni i 2021 
og 19. juni i 2022 for SFO. For barnehagene foreslås det å flytte begge 

plandagene til mandag og tirsdag i juni etter skoleslutt. 
 
I høringen fremkommer det et ønske om felles plandager. Ås kommune har også 

i de siste årene forsøkt å i størst mulig grad har sammenfallende plandager/ 
fridager. Det handler både om samarbeid mellom skole og SFO, samt å hensynta 

familier med barn som trenger tilsyn (barn både i barnehagen og SFO). For å få 
til dette foreslås det 3 felles plandager i august, 1 felles plandag i november og 1 
felles plandag mandag etter skoleslutt i juni. Skoler og barnehager har 6 
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plandager og den siste foreslås tirsdag etter skoleslutt i juni. Denne dagen vil 
barnehagen være stengt, mens SFO er åpent.  

 
Flere høringsinnspill peker på å legge plandagen i november til en helg, mandag 
eller fredag. I skoleruta for Viken er det lagt inn en plandag onsdag 17./16. 

november. For å unngå ekstrautgifter til skoleskyss anbefaler 
kommunedirektøren at fellesplandag legges til denne onsdagen.  

 
I høringsinnspillene fra barnehagene foreslås det 3 plandager i august og 2 
plandager i juni. Det kan være ugunstig for barnehagene å stenge 4 dager i 

august, grunnet tilvenning for de yngste barna. Kommunedirektøren foreslår 
derfor 3 plandager i august og 2 i juni for barnehagene, i tillegg til felles plandag 

i november.  
 

For skolene foreslås det 3 plandager før skolestart i august, 1 felles i november 
og 2 etter skoleslutt i juni. Plandagen mandag etter skoleslutt er felles med SFO, 
mens den siste plandagen tirsdag 21. juni/ 20. juni kan skolene vurdere fleksibel 

disponering av dagen. Den enkelte skole kan selv velge å ha vanlig plandag på 
skolen, eller avspasere denne dagen mot å ha ettermiddagsøkter gjennom 

skoleåret.  Et annet alternativ er at skolene velger å legge den 6. plandagen 
torsdag i august før skolestart, den 12./11. august.  
 

I kommunedirektørens forslag er familier som trenger tilsyn hensyntatt, ved at 
SFO og barnehager er åpen/stengt på samme dager. Dette gjelder alle dager 

bortsett fra tirsdag 21. juni 2021 og tirsdag 20. juni 2022. Da er SFO åpen, 
mens barnehagene har plandag. Grunnen er at SFO har 5 plandager, mens 
barnehagene (og skolene) har 6 plandager 

 
 

På s. 6 og 7 følger forslag til barnehage- og skolerute 2021/22 og 2022/2023: 
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BARNEHAGE- OG SKOLERUTE 2021/2022 

Skole, SFO og barnehage er stengt de angitte plan- og fridager, samt helligdager, offentlige 
høytidsdager og andre merkedager som er markert med rød skrift. 

 
  

MÅNED 

Antall skoledager 

Helligdager/ planleggingsdager/ stengt: 

  

SKOLEN 

  

SFO 

  

BARNEHAGE 

August 2021 

(10) 

Plandager:  

Fredag 13. august 
Mandag 16. august  

Tirsdag 17. august  
 
Første skoledag:  
Onsdag 18. august 

Plandager:  

Fredag 13. august 
Mandag 16. august  

Tirsdag 17. august  

 

Plandager:  

Fredag 13. august 
Mandag 16. august  

Tirsdag 17. august  
 

September  

(22) 
   

Oktober 

(16) 

Høstferie:  
Uke 40 

  

November 

 (21) 

Plandag:  
Onsdag 17. november 

 

Plandag:  
Onsdag 17. november 

 

Plandag:  
Onsdag 17. november 

 
Desember  

(15) 

Juleferie:  
Siste skoledag tirsdag 
21. desember 

 
Juleferie t.o.m. søndag  
2. januar 

Juleferie:  
Siste SFO-dag torsdag 
23. desember. 

SFO er stengt i 
romjula. 
Juleferie t.o.m. søndag  
2. januar 

Juleferie:  
Se vedtekt for egen 
barnehage for 

åpningstider. 

Januar 2022 

(21) 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 2. 
januar 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 2. 
januar 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 2. 
januar 

Februar 

(15) 

Vinterferie: Uke 8 

Skolen er stengt 
mandag 21. – fredag 
25. februar 

Se forskrift om SFO 

for åpningstider.  

Se vedtekt for egen 

barnehage for 
åpningstider. 

Mars 

(23) 
   

April 

(15) 

Påskeferie:  
f.o.m. mandag 11. 
april 

t.o.m. mandag 18. 

april 

Påskeferie:  
f.o.m. mandag 11. 
april 

t.o.m. mandag 18. 

april 

Påskeferie:  
Se vedtekt for egen 
barnehage for 

åpningstider. 

Mai 

(20) 

Tirsdag 17. mai 
Torsdag 26. mai 

Merk: skoledag 

fredag 27. mai 

Tirsdag 17. mai 
Torsdag 26. mai 
 
 

Tirsdag 17. mai 
Torsdag 26. mai 

Juni 

(12) 

Mandag 6. juni 
Siste skoledag:  
Fredag 17. juni 
Plandag: 
Mandag 20. juni 
Tirsdag 21. juni  

Mandag 6. juni 
 
Plandag: 
Mandag 20. juni 
Tirsdag 21. juni 

 

Mandag 6. juni 
Plandag: 
Mandag 20. juni 
Merk: SFO er åpent 

tirsdag 21., men 

barnehagen er stengt 

https://www.as.kommune.no/forskrift-sfo-i-as-kommune.376711.no.html
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Juli Skoleferie Ferie/ stengt: 

Uke 28, 29, og 30 

Ferie/ stengt: 

Uke 28, 29, og 30 

Sum skoledager: 

190 
   

 

BARNEHAGE- OG SKOLERUTE 2022/2023 

Skole, SFO og barnehage er stengt de angitte plan- og fridager, samt helligdager, offentlige 
høytidsdager og andre merkedager som er markert med rød skrift. 

 
  

MÅNED 

Antall skoledager 

Helligdager/ planleggingsdager/ stengt: 

  

SKOLEN 

  

SFO 

  

BARNEHAGE 

August 2022 

(11) 

Plandager:  

Fredag 12. august 
Mandag 15. august  

Tirsdag 16. august  
 
Første skoledag:  
Onsdag 17. august 

Plandager:  

Fredag 12. august 
Mandag 15. august  

Tirsdag 16. august 

Plandager:  

Fredag 12. august 
Mandag 15. august  

Tirsdag 16. august  
 

September  

(22) 
   

Oktober 

(16) 

Høstferie:  
Uke 40 

  

November 

 (21) 

Plandag:  
Onsdag 16. november 

Plandag:  
Onsdag 16. november 

Plandag:  
Onsdag 16. november 

Desember  

(15) 

Juleferie:  
Siste skoledag onsdag 
21. desember 
 

Juleferie t.o.m. søndag  
1. januar 

Juleferie:  
Siste SFO-dag fredag  
23. desember. 
SFO er stengt i 

romjula. 
Juleferie t.o.m. søndag  
1. januar 

Juleferie:  
Se vedtekt for egen 
barnehage for 
åpningstider. 

Januar 2023 

(22) 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 1. 
januar 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 1. 
januar 

Juleferie:  
t.o.m. søndag 1. 
januar 

Februar 

(15) 

Vinterferie: Uke 8 

Skolen er stengt 
mandag 20. – fredag 
24. februar 

Vinterferie:  

Se forskrift om SFO 
for åpningstider. 

Vinterferie:  

Se vedtekt for egen 
barnehage for 
åpningstider. 

Mars 

(23) 
   

April 

(14) 

Påskeferie:  
f.o.m. mandag 3. april 
t.o.m. mandag 10. 

april 

Påskeferie:  
f.o.m. mandag 3. april 
t.o.m. mandag 10. 

april 

Påskeferie:  
Se vedtekt for egen 
barnehage for 

åpningstider. 

Mai 

(19) 

Mandag 1. mai 
Onsdag 17. mai 
Torsdag 18. mai 
Mandag 29. mai 

Merk: skoledag 

fredag 19. mai 

Mandag 1. mai 
Onsdag 17. mai 
Torsdag 18. mai 
Mandag 29. mai 

Mandag 1. mai 
Onsdag 17. mai 
Torsdag 18. mai 
Mandag 29. mai  

Juni 

(12) 

Siste skoledag:  
Fredag 16. juni 
Plandag: 
Mandag 19. juni 
Tirsdag 20. juni 

Plandag: 
Mandag 19. juni 
Tirsdag 20. juni 

Plandag: 
Mandag 19. juni 

Merk: SFO er åpent 

tirsdag 20.juni, men 

barnehagen er stengt 
Juli Skoleferie Ferie/ stengt: Ferie/ stengt: 

https://www.as.kommune.no/forskrift-sfo-i-as-kommune.376711.no.html
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Uke 28, 29, og 30 Uke 28, 29, og 30 

Sum skoledager: 

190 
   

 

Vurdering 
Kommunedirektørens forslag til barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 
2022/2023 medfører at barnehage, SFO og skole i hovedsak har sammenfallende 

plandager. Det gir barnehage, SFO og skole mulighet til å gjennomføre felles 
plandager om det vurderes hensiktsmessig, og skole og SFO gis gode muligheter 

for samarbeid. Barnehage- og skolerutene er samstemt med gitte dager for 
skoleskyss og kommunen unngår merkostnader. 
 

Kommunedirektøren vurderer at flere av høringsinnspillene er tatt til 
etterretning, ved at ingen plandager legges til skolens ferier, skole og SFO har 

felles plandager, barnehagene stenger 3 dager i august og 2 i juni grunnet 
plandager og skolene gis mulighet for fleksibel organisering av 1 av plandagene.  
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 

 
Alternativer 

 
1) 

 Skoler og barnehager: 

o 4 plandager i august 
o 1 plandag i november 

o 1 plandag mandag etter skoleslutt 
 SFO: 

o 4 plandager i august 
o 1 plandag i november 

 

Alternativ 1 medfører:  
 stenging av barnehager 4 dager i august. Tilbakemeldinger fra 

barnehagene er at det er ugunstig med tanke på tilvenning for de minste 
barna. 

 SFO har alle sine plandager i første halvår av skoleåret 

 Skolene kan vurdere fleksibel disponering av siste plandag mandag etter 
skoleslutt. Dette betyr at dagen kan avspaseres mot at skolene legger 

plandagen på ettermiddager gjennom skoleåret.  
 Mandag i juni etter skoleslutt blir den dagen barnehagen er stengt og SFO 

er åpent, mot tirsdag som ligger i kommunedirektørens innstilling. 

 
2) 

 Skoler og barnehager: 
o 4 plandager i august 
o 1 plandag i november 

o 1 plandag mandag etter skoleslutt 
 

 SFO: 
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o 3 plandager i august 
o 1 plandag i november 

o 1 plandag mandag etter skoleslutt 
(som kommunedirektørens innstilling) 

 

Alternativ 2 medfører:  
 stenging av barnehager 4 dager i august. Tilbakemeldinger fra 

barnehagene er at det er ugunstig med tanke på tilvenning for de minste 
barna. 

 Torsdag før skolestart blir den dagen barnehagen er stengt og SFO er 

åpent, mot tirsdag i juni etter skoleslutt som ligger i kommunedirektørens 
innstilling. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

Momenter i høringsinnspillene er tatt til etterretning. Forslaget medfører ingen 
økte skyssutgifter grunnet avvik fra Vikens skolerute. Kommunedirektørens 
forslag til barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 2022/2023 anbefales 

vedtatt.  
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart  

 


