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Saksutredning:
Sammendrag:
Kroer skole fortsetter å ligge administrativt under Åsgård skole fra høsten 2021. Det
gjennomføres en evaluering av ordningen i løpet av skoleåret 2022/23.
Fakta i saken:
Det henvises til muntlige orienteringer gitt av virksomhetsleder for grunnskole i Ås kommune
om Kroer skole i HOK-møte 7.10.20 og 20.1.2021.
I Formannskapsmøte 13.5.20 ble det, som et av mange innsparingstiltak for Ås kommune,
gjort et vedtak om at Kroer skole skal legges administrativt under Rustad skole. Som det har
blitt gjort muntlig rede for i HOK-møte 7.10.20 ble det valgt å legge Kroer skole administrativt
under Åsgård skole inneværende skoleår. I praksis betyr dette at Åsgård og Kroer skole har
hatt felles ledelse fra 1.9.20. For å sikre forutsigbarhet for Kroer skole ble det bestemt at
denne ordningen vil vare fram til sommeren 2021.
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Ås kommune
Våren 2021 har det vært gjennomført en prosess med ledelsen ved Åsgård, Kroer og Rustad
skole for å vurdere hva som blir den beste løsningen for ansatte og elever, når Kroer legges
administrativt under en av de større skolene. Utdanningsforbundet har deltatt i prosessen.
De ansatte ved Kroer skole har uttalt seg om hva de tenker vil være den beste løsningen for
Kroer skole. De skriver følgende:
Vi har siden september hatt samarbeid med Åsgård skole. Rektor, assisterende rektor og
inspektør har vært her, fordelt tilstedeværelse mellom seg på forskjellige dager i løpet av
uka. Dette har fungert bra, og vi har vært og er fornøyd med ordningen.
Vi ønsker ikke å ligge under Rustad til høsten. Noen av grunnene er:
1. Vi har allerede et samarbeid med Åsgård skole og opplever at dette fungerer svært
godt.
2. Skolegrensesaken har bidratt til ett konkurranseperspektiv, som igjen har ført til et
betent forhold på flere arenaer.
3. Bytte av samarbeidspartnere er uhensiktsmessig å gjøre en gang til
4. Kroer skole har de siste årene hatt hyppig skifte av ledelse. Nå trenger vi stabilitet.
Både tillitsvalgte og FAU på Kroer uttrykker at de er fornøyde med løsningen og den
innsatsen den felles ledergruppen gjør for å trygge ansatte og elever. Det kan synes som at
de tiltakene som har vært satt inn har hatt en positiv effekt for Kroer skole.
Fram til 1.10.20 hadde Ås kommune mottatt 11 skolebyttesøknader fra foresatte ved Kroer
skole. Etter 1.10. og fram til 1.4.21 har Ås kommune mottatt 1 skolebyttesøknad fra foresatte
til elev ved Kroer skole og 5 skolebyttesøknader fra foreldre til skolestartere ved Kroer skole.
Utdanningsforbundet sentralt i Ås kommune støtter de ansatte ved Kroer skole og
administrasjonens vurdering.
Konklusjon med begrunnelse:
Etter å ha foretatt en samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at Kroer skole fortsetter
å ligge administrativt under Åsgård skole. Det gjennomføres en evaluering av ordningen i
løpet av skoleåret 22/23.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
1.8.2021
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