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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 20.01.2021: 

Odd Vangen (SP) foreslo: 
1. HOK ber kommunedirektøren om status for skolemiljø og aktivitetsplaner, 

inkludert hvilke nye tiltak som igangsettes ved Sjøskogen skole. 

2. HOK ber kommunedirektøren om status for arbeidet med et trygt og godt 
skolemiljø ved Ås Ungdomsskole. 

3. HOK ber om tilbakemelding før rapporten sendes kommunestyre før svar 
til kontrollutvalget. 

 

Gro Lundgård (Ap) foreslo: 
Hvordan sikrer kommunedirektøren, at skolene i Ås driver planlagt, hyppig og 

vedvarende graving i elevgruppa for å få god nok innsikt, og for at all krenkende 
atferd og mobbing blir avdekket? 
 

Gro Haug (FrP foreslo: 
Ber om at det rapporteres på avvik på skolene, mellom elever. Dette er det det 

fattes vedtak på, men ikke godt nok fulgt opp 
 
Votering: 

Sp’s forslag med tilleggspunktet fra Ap ble enstemmig vedtatt. 
FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs uttalelse 20.01.2021: 
1. HOK ber kommunedirektøren om status for skolemiljø og aktivitetsplaner, 

inkludert hvilke nye tiltak som igangsettes ved Sjøskogen skole. 
2. HOK ber kommunedirektøren om status for arbeidet med et trygt og godt 

skolemiljø ved Ås Ungdomsskole. 
3. HOK ber om tilbakemelding før rapporten sendes Kommunestyre før svar 

til Kontrollutvalget. 

4. Hvordan sikrer kommunedirektøren, at skolene i Ås driver planlagt, hyppig 
og vedvarende graving i elevgruppa for å få god nok innsikt, og for at all 

krenkende atferd og mobbing blir avdekket? 
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5. HOK ber om at det rapporteres på avvik på skolene, mellom elever. Dette 
er det det fattes vedtak på, men ikke godt nok fulgt opp. 

 
 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 

Ås, 25. januar 2021 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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