
 

 

  

  

 

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 
 

 

Tilstandsrapport  2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 

Saksbehandler:  Kari Eliassen Saksnr.:  21/00587 

Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/21 02.03.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/21 03.03.2021 

3 Administrasjonsutvalget 2/21 10.03.2021 

4 Kommunestyret   

 

  
 

Administrasjonsutvalgets behandling 10.03.2021: 
Anne Whyte (FrP) foreslo endring i kommunedirektørens 

innstilling/hovedutvalgets innstilling punkt 1: 
«etterretning» endres til «orientering»  

 
Hanne Nesfeldt (UDF) fremmet uttalelse på vegne av de tillitsvalgte i 
administrasjonsutvalget (Fagforbundet Ås og UDF): 

Se nederst i protokollen. 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot 
FrP’s endringsforslag. 

Det var enighet om at uttalelsen fra de tillitsvalgte følger saken. 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 10.03.2021: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning. 

 

Uttalelse fra de tillitsvalgte 10.03.2021 som følger saken: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås viser at 
skoleledelsen i Ås kommune har utviklet en profesjonell læringskultur som bidrar 

til elevenes læring og utvikling. Ansatte, lærere og skoleledere har siden mars 
2020 strukket seg svært langt for å gi elevene god opplæring og oppfølging både 
på skolen og via digitale løsninger. Elever, ansatte, lærere og skoleledere måtte 

på kort tid omstille seg til digital undervisning. Heldigvis hadde alle elevene 
allerede enten læringsbrett eller PC, så infrastrukturen lå godt til rette for denne 

uforutsette situasjonen. Rektorene har hjulpet hverandre, stått sammen med alle 
ansatte og sørget for at skolene har kommet godt gjennom korona-perioden så 
langt. Skoleeier i Ås kommune kan være stolt av arbeidet og innsatsen som alle i 

Ås-skolen har gjort. 
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Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 12. mars 2021 

 
Vibeke Berggård 
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