
 

Oppsummering av alle høringsinnspillene med kommentar 

 

  

Høringsinstans 

 

Tilbakemelding  
 

 

Kommunedirektørens kommentar  

1.  Rustadporten 
barnehage SA 

- Ønsker at plandag i november 
legges til fredag, ikke onsdag.  

- Plandager i vinterferien kan 
være praktisk for foreldre, men 
kan også være vanskelig for 

foreldre som selv er ansatte i 
barnehage/ skole.  

 

Kommunedirektøren innstiller på å følge skoleruta til Viken og 
plandagen forslås derfor onsdag 17./16. november.  

 
Det innstilles ikke på plandager i vinterferien.  

2.  Sjøskogen 

barnehage 

- Dumt at kommunen får mindre 

fleksibilitet. 
- Ugunstig med plandager i 

vinterferien.  

- Foreslår plandager i mai/ juni.  
 

Det innstilles på 2 plandager i juni i stedet for i vinterferien. 

3.  Stiftelsen Kaja 
barnehage  

- Ønske om å samkjøre 
plandager for barnehage og 

skole. 
- Negativt med 2 plandager i 

vinterferien.  

- Vurderer i hvilken grad 
barnehagen vil følge vedtatt 

barnehage- og skolerute.  
 

Plandager for skole og barnehage er samkjørt i 
kommunedirektørens innstilling.  

 
Det innstilles ikke på plandager i vinterferien. 

4.  Orrestien 
barnehage SA 

- Kan ikke slutte seg til 
plandager i vinterferien.  

- Barnehagen kommer til å finne 

andre datoer for plandager.  

Se øvrige kommentarer. 



5.  Moerlia 
barnehage SA 

- Ugunstig med plandager i 
vinterferien.  

- Bør ikke ha alle plandager de 6 

første mnd av barnehageåret.  
- Plandag i november bør knyttes 

til helg 
- Foreslår plandag mandag 4./3. 

januar og 20./19. juni 

 

Det innstilles på 4 plandager første halvår av barnehageåret 
(august og november), og 2 plandager i andre halvår (juni).  
Kommunedirektøren innstiller på å følge skoleruta til Viken og 

forslår derfor ikke plandager i januar.  
Se øvrige kommentarer. 

6.  Stiftelsen 

Åkebakke 
barnehage 

Lite gjennomtenkt med plandager 

i vinterferien.  
 

Se øvrige kommentarer. 

7.  Utdannings-
forbundet Ås 

- Ikke nødvendigvis en optimal 
løsning å bruke 4 av skolens 

plandager og 3 av 
barnehages/SFOs plandager før 
oppstart av skole- og 

barnehageåret.  
- Ikke nødvendigvis en optimal 

løsning med 2 plandager for 
barnehage og SFO i skolens 
vinterferie.  

 

Se øvrige kommentarer.  

8.  SFO- 

ledergruppa 

- Ikke hensiktsmessig å legge 

plandagene til SFO (og 
barnehagene) til vinterferien. 

- Ønsker mer tid felles for skole 
og SFO, ikke mindre. Kun 3 
felles plandager for SFO og 

skole gir oss mindre fleksibilitet 
med tanke på samarbeid og 

felles opplegg.  
- Det vil være mer reell nytte av 

Se øvrige kommentarer. 



plandager ved 
oppstart/avslutning av 
skoleåret enn i vinterferien.  

 

9.  Ledelsen ved 

Rustad skole  

- Det ønskes at SFO og skole har 

plandager sammen for å 
understreke at det er en enhet, 

og at 3 av disse er før 
skolestart og 1 av plandagene 
blir fordelt på to kvelder. Det 

innebærer at plandagene for 
SFO tenkt plassert i 

vinterferien, flyttes til torsdag 
13.8/12.8, samt 1 plandag som 
fordeles på to 

kvelder/langdager felles med 
skolen.  

- Det forslår at skolens 
planleggingsdag den 19.6/20.6 
fordeles på to kveldsøkter. 

- Det forslås å gi elevene fri på 
"inneklemt fredag" etter 

kristihimmelfartsdag, den 
27.5/19.5, og fordele denne 
skoledager over 2 

ettermiddager/ kvelder. Elever 
kan avspasere denne dagen 

mot andre elevarrangement 
som skjer på kveldstid. Det 

foreslås at hver skole kan 
vurdere hvordan denne 
skoledagen gis til elevene, i 

samarbeid med FAU. 

Skole og SFO har i forslaget felles plandager, med unntak av at 

skole har 6 plandager, SFO har 5.  
Det forslås 2 plandager i juni. Den enkelte skole kan vurdere 

fleksibel disponering av plandagen tirsdag 21./20. juni. 
Det innstilles på skoledag på "inneklemt fredag", jf. Vikens 
skolerute. Arrangementer skolen har på kveldstid, er frivillig å 

delta på. En ordning med avspasering må i så tilfelle sees 
nærmere på, der også lærernes arbeidsavtaler må sees på. Å 

gjøre om lokale arbeidsplaner krever lengre prosesser.  
 
Se øvrige kommentarer. 

 



10. Rustad skole 
FAU  

- Støtter innspillene til ledelsen 
ved Rustad skole.  

- Ønsker SFO- tilbud på 

"inneklemt fredag" og at dette 
blir vederlagsfritt for elever 

som ikke allerede benytter seg 
av tilbudet.  

Det innstilles på skoledag på "inneklemt fredag" som innebærer 
at SFO er åpent for elever med plass i SFO. 

11. Nordby skole SU 
og FAU  

Saken er vurdert av og vi har ikke 
innspill. 

 

12. Søråsteigen 
barnehage, 
ansatte  

- Ugunstig med plandager i 
vinterferien.  

- Foreslår plandag 3 plandager i 

august, 1 i november og 2 i 
juni.  

- Foreslår alternativt plandag 3 
plandager i august, 1 i 
november, 1 plandag fredag i 

vinterferien og 1 i juni. 

Plandager som i høringen var foreslått i vinterferien, er i 
kommunedirektørens innstilling flyttet til juni, etter skoleslutt.  

13. Solbergtunet 

barnehage, 
ansatte 

- Ugunstig med plandager i 

vinterferien.  
- Foreslår plandag 3 plandager i 

august, 1 i november og 2 i 
juni.  

- Foreslår alternativt plandag 3 

plandager i august, 1 i 
november, 1 plandag fredag i 

vinterferien og 1 i juni. 

Se øvrige kommentarer. 

14. Solbergtunet 

barnehage SU 

- Ugunstig med plandager i 

vinterferien.  
- Foreslår plandag 3 plandager i 

august, 1 i november og 2 i 

juni.  
- Foreslår alternativt plandag 3 

Se øvrige kommentarer. 



plandager i august, 1 i 
november, 1 plandag fredag i 
vinterferien og 1 i juni. 

15. Tunveien 
barnehage 

ansatte, og 
FAU i Tunveien 

og Sagalund  

Ansatte i Tunveien: 
- Ugunstig med plandager i 

vinterferien.  
- Foreslår 2 plandager i juni.  

FAU Tunveien og Sagalund: 
- Støtter forslaget med 

plandager i vinterferien.  

- Uheldig med 3 plandager i 
august 

 

Se øvrige kommentarer. 

16. Sjøskogen skole 

SU og FAU 

Uheldig med plandager i 

vinterferien. Forslaget støttes ikke.  

Se øvrige kommentarer. 

17. Nordby 

barnehage, 
ansatte og FAU  

- Uheldig med plandager i 

vinterferien. Forslaget støttes 
ikke. 

- Foreslår å flytte plandagene til 

juni 
- Ønske om å samkjøre 

plandager for barnehager og 
skoler.  

Se øvrige kommentarer. 

 


