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Saksprotokoll
Ås kommunes årsmelding 2017
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Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 25.04.2018:
Hovedutvalget drøftet seg frem til følgende tilleggspunkt:
HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i Ås.
Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes budsjetter,
slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative effekter for
øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om hvordan disse
utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at spesialundervisningen i mindre
grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær undervisning.
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalgets tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 25.04.2018:


Årsmelding med årsberetning 2017 tas til orientering.



HOK vil igjen peke på økningen i omfang av spesialundervisning ved skolene i
Ås. Årsmeldingen peker på at spesialundervisning nå utgjør 20% av skolenes
budsjetter, slik at risikoen øker for at spesialundervisningen kan medføre negative
effekter for øvrige elever på skolene. HOK ber om at det legges fram en sak om
hvordan disse utfordringene kan håndteres på en måte som gjør at
spesialundervisningen i mindre grad kan føre til reduserte ressurser til ordinær
undervisning.

Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
64 96 20 19

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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Dokumentet er elektronisk godkjent

Ås kommune
Vår ref.: 18/01265

Side 2 av 2

