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Saksbehandler:  Svanhild Bergmo Saksnr.:  21/02863 

Behandlet av  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/21 28.09.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26/21 29.09.2021 

3 Formannskapet 77/21 13.10.2021 

4 Kommunestyret 65/21 20.10.2021 

 

  

 
Formannskapets behandling 13.10.2021: 

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende forslag:  
 Sjøskogen skole bygges ut til 2 paralleller slik det er planlagt og vedtatt. 

 At Nordby er sekundærskole for Sjøskogen og motsatt, skal ikke forstås 
slik at skolegrensene kan flyttes frem og tilbake ettersom det passer med 

kapasiteten.  
 
Edvin Søvik (Ap) løftet hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak som 

tilleggsforslag: 
Formannskapet ber om å få en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom 

kan bygges om til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller 
notat i budsjettprosessen høsten 2021. 
 

Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble tiltrådt 7-2 (Frittstående, FrP) ved alternativ 

votering mot Frps forslag. 
Ap’s forslag enstemmig vedtatt. 
 

Protokolltilførsel fra Kjetil Barfelt (FrP): 
Antallet barn ved Sjøskogen skole er idag ca 10% over realistisk kapasitet ved 

skolen. Spesielrom benyttes kontinuerlig til undervisning og 1. klasse bruker 
SFO-lokalene som klasserom. De neste 5-6 år forventer kommunedirektøren at 
elevtallet vil synke med 5%. I virkeligheten er en slik prognose så usikker at 

elevtallet likegodt kan øke med 5%. 
 

Formannskapets innstilling 13.10.2021: 
Revidert skolebehovsplan godkjennes. 
Ny skolebehovsplan legges frem før budsjettbehandling høst 2022. 

 
Det bes om en kostnadsvurdering av store praksisrom/klasserom kan bygges om 

til fra to til tre klasserom, og at dette legges fram som sak eller notat i 
budsjettprosessen høsten 2021. 
 

mailto:post@as.kommune.no
http://www.as.kommune.no/


 

 

 

Ås kommune 
Vår ref.: 21/02863  Side 2 av 2 
 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 18. oktober 2021 

 
Vibeke Berggård 
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