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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
På bakgrunn av innkomne høringsinnspill fra to høringsperioder, legger rådmannen
med dette fram forslag til barnehage- og skolerute for årene 2019/2020 og
2020/2021. Barnehage- og skoleruta er gjeldende for de kommunale barnehagene
og grunnskolene i Ås kommune.
Fakta i saken:
Skolerute for grunnskolen skal utformes som lokal forskrift. Dette er i tråd med
Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd som sier følgende:
«Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane.
Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver (…)».
Skoleåret skal bestå av minimum 190 skoledager, minimum 38 skoleuker, og skal
plasseres innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Skolene skal ha 6
plandager, mens SFO og barnehagene skal ha 5 plandager. Det er et ønsket
prinsipp at barnehage, SFO og skole i størst mulig grad har sammenfallende
plandager/ fridager.
I tillegg til høytidsdager, setter skoleruta for Akershus fylkeskommune de ytre
rammene for kommunens barnehage- og skolerute. Dette grunnet busstransport, da
det er fylkeskommunens datoer for skolestart og skoleslutt Ruter forholder seg til.
Høring
Høringsinstanser er rektorer og styrere ved den enkelte skole og barnehage,
Samarbeidsutvalgene (SU), Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Forslag til
barnehage- og skolerute for 2019/20 og 2020/2021 har blitt sendt på høring i to
runder. Den første høringsperioden var 17.08.2018 - 07.09.2018, se vedlegg Høring
av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021. Det kom inn 3
høringsinnspill, der 2 var fra høringsinstanser, se vedlegg Høringsuttalelser første
høringsrunde. Grunnen til at få enheter uttalte seg, kan være at
Samarbeidsutvalgene ikke var konstituert i første høringsperiode.
Da kun en skole uttalte seg i første runde, samt at datoer for første skoledag måtte
forskyves på grunn av oppstart av skoleskyss, ønsket rådmannen å sende forslag til
barnehage- og skolerute på høring en gang til. Høringsperioden var 21.09.2018 –
11.10.2018. Endringsforslagene i andre høringsperiode var forskyving av første og
siste skoledag, 4 plandager for skolene før skolestart i stedet for 3 plandager,
endring av ukedag for felles plandag i mars fra fredag til mandag og forskyving av
siste skoledag før juleferie i 2020. Flere detaljer om endringsforslagene er beskrevet i
høringsbrevet, se vedlegg Ny høring av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og
2020/2021.
I andre høringsrunde kom det inn 7 innspill fra barnehager og skoler. Under følger en
oppsummering av alle innspill i begge høringsperiodene, med rådmannens
kommentarer. Alle innspillene dreier seg om planleggingsdager og dato for
skolestart.

18/02183-2

Side 2 av 7

Ås kommune
Høringsinnspill
Plandager og skolestart
Høringsinstans
Utdanningsforbundet Ås

Åsgård skole/
FAU/ SU/
Utdanningsforbundet
Løvstad
barnehage/ SU
Solberg skole/
SU

Ønsker at plandager legges på ulike
ukedager av hensyn til fag- og
timefordelingen. Foreslår at noen av
plandagene legges på andre dager enn
fredag.
Unngå skolestart etter sommerferien på en
mandag. Ønsker skolestart torsdag slik at
elevene får en kort oppstartsuke.
Støtter forslaget med felles plandager/
fridager for barnehage og skole.
Ønsker at plandag både 15. og 16. august
kan disponeres fritt av ledelsen ved den
enkelte skole.
Ønsker i tillegg samsvar mellom Ås
kommunes skolerute og skolerutene til Ski
og Vestby.

Utdanningsforbundet
Solberg
(klubben)
Nordby skole/
SU
Søråsteigen
barnehage/ SU
Tunveien
barnehage/ SU
Moerlia
barnehage
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Mener kommunen bør ha maksimum 3
plandager før skolestart i august. Ønsker at
plandag både 15. og 16. august kan
disponeres fritt av ledelsen ved den enkelte
skole.
Ønsker skolestart torsdag slik at elevene får
en kort oppstartsuke.
Sitat: "SU støtter kommentarene til
endringsforslag".
Støtter forslaget til ny barnehage- og
skolerute.
Støtter forslaget til ny barnehage- og
skolerute.
Støtter forslaget med felles plandager/
fridager for barnehage og skole.
Ønsker at plandager legges tidligere i
august, i forbindelse med at barnehagene
åpner igjen etter sommerferien i uke 30,
dernest at felles plandager er torsdag og
fredag før skolestart i august, ikke mandag

Kommentar
Felles plandag i mars
foreslås flyttet fra fredag til
mandag.
Første skoledag forskyves
fra mandag til onsdag.

Den første plandagen i
august (15.08.2019 og
13.08.2020) kan legges til
onsdag etter skoleslutt i
juni.
Ski kommune har ikke lagt
skolerute for kommende
skoleår. Vestby kommune
har lagt skolerute for
2019/2020. Vestby har
skolestart tirsdag
20.08.2019. Skolestart etter
juleferie 06.01.2020 og
etter påskeferie
15.04.2020. Siste skoledag
før sommerferien er
23.06.2020, tilsvarende Ås
kommune.
Den første plandagen i
august (15.08.2019 og
13.08.2020) kan legges til
onsdag etter skoleslutt i
juni.
Første skoledag forskyves
fra mandag til onsdag.

Lærere kan ikke delta på
plandager i uke 30/31. Da
rådmannen foreslår at 1 av
de 4 plandagene for skole
kan flyttes til etter skoleslutt
i juni, anses det mest
hensiktsmessig at felles
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Personlig/ ikke
høringsinstans:
Nina Opheim
Dale
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og tirsdag.

plandager er mandag og
tirsdag.

Ønsker ikke plandag for skolene etter
avsluttet skoleår.

Plandag etter skoleslutt
gjøres valgfritt.
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Forslag til barnehage- og skolerute 2019/20 og 2020/2021:
SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 2019/2020
Skole, SFO og barnehage er stengt de angitte plan- og fridager, samt helligdager, offentlige
høytidsdager og andre merkedager som er markert med rød skrift.
Helligdager/ planleggingsdager/ stengt:
MÅNED
Antall skoledager
August 2019
(8)

SKOLEN
Plandager:
Torsdag 15. august
Fredag 16. august
Mandag 19. august
Tirsdag 20. august

SFO

BARNEHAGE

Plandager:
Mandag 19. august
Tirsdag 20. august

Plandager:
Mandag 19. august
Tirsdag 20. august

Høstferie:
Uke 40
Plandag:
Fredag 8. november

Plandag:
Fredag 8. november

Plandag:
Fredag 8. november

Juleferie:
f.o.m. mandag 23.
desember

Juleferie:
f.o.m. mandag 23.
desember

Juleferie:
Barnehagene er stengt
nasjonale høytidsdager

Juleferie t.o.m. onsdag 1.
januar

Juleferie t.o.m. onsdag 1.
januar

Juleferie:
t.o.m. onsdag 1. januar
Vinterferie:
Uke 8
Plandag:
Mandag 23. mars
Påskeferie:
f.o.m. mandag 6. april
t.o.m. mandag 13. april

Juleferie:
t.o.m. onsdag 1. januar

Tirsdag 24. desember
Onsdag 25. desember
Torsdag 26. desember
Tirsdag 31. desember
Juleferie:
t.o.m. onsdag 1. januar

Plandag:
Mandag 23. mars
Påskeferie:
f.o.m. mandag 6. april
t.o.m. mandag 13. april

Plandag:
Mandag 23. mars
Barnehagene er stengt
fra kl. 12:00
onsdag 8. april

Fredag 1. mai
Torsdag 21. mai

Fredag 1. mai
Torsdag 21. mai

Fredag 1. mai
Torsdag 21. mai

Fridag:
Fredag 22. mai
Mandag 1. juni

Plandag:
Fredag 22. mai
Mandag 1. juni

Plandag:
Fredag 22. mai
Mandag 1. juni

Første skoledag:
Onsdag 21. august

September
(20)
Oktober
(19)
November
(20)
Desember
(15)

Januar 2020
(22)
Februar
(15)
Mars
(21)
April
(16)
Mai
(18)

Juni
(16)
Juli

Siste skoledag:
Tirsdag 23. juni

Skoleferie

Ferie/ stengt:
Uke 28, 29, og 30

Ferie/ stengt:
Uke 28, 29, og 30

190 skoledager
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SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 2020/2021
Skole, SFO og barnehage er stengt de angitte plan- og fridager, samt helligdager, offentlige
høytidsdager og andre merkedager som er markert med rød skrift.
Helligdager/ planleggingsdager/ stengt:
MÅNED
Antall skoledager
August 2020
(9)

SKOLEN
Plandager:
Torsdag 13. august
Fredag 14. august
Mandag 17. august
Tirsdag 18. august

SFO

BARNEHAGE

Plandager:
Mandag 17. august
Tirsdag 18. august

Plandager:
Mandag 17. august
Tirsdag 18. august

Høstferie:
Uke 40
Plandag:
Fredag 6. november

Plandag:
Fredag 6. november

Plandag:
Fredag 6. november

Juleferie:
Siste skoledag mandag
21. desember

Juleferie:
Siste SFO-dag onsdag
23. desember

Juleferie t.o.m. fredag 1.
januar
Juleferie:
t.o.m. fredag 1. januar
Vinterferie:
Uke 8
Plandag:
Mandag 15. mars

Juleferie t.o.m. fredag 1.
januar
Juleferie:
t.o.m. fredag 1. januar

Juleferie:
Barnehagene er stengt
nasjonale høytidsdager
Torsdag 24. desember
Fredag 25. desember
Torsdag 31. desember
Juleferie:
t.o.m. fredag 1. januar

Plandag:
Mandag 15. mars

Plandag:
Mandag 15. mars

Påskeferie:
f.o.m. mandag 29. mars
t.o.m. mandag 5. april

Påskeferie:
f.o.m. mandag 29. mars
t.o.m. mandag 5. april

Påskeferie:
Barnehagene er stengt
fra kl. 12:00 onsdag
31. mars

April
(19)

Påskeferie:
t.o.m. mandag 5. april

Påskeferie:
t.o.m. mandag 5. april

Påskeferie:
t.o.m. mandag 5. april

Mai
(17)

Torsdag 13. mai
Mandag 17. mai
Mandag 24. mai

Torsdag 13. mai
Mandag 17. mai
Mandag 24. mai

Torsdag 13. mai
Mandag 17. mai
Mandag 24. mai

Fridag:
Fredag 14. mai
Siste skoledag:
Tirsdag 22. juni

Plandag:
Fredag 14. mai

Plandag:
Fredag 14. mai

Første skoledag:
Onsdag 19. august

September
(19)
Oktober
(20)
November
(20)
Desember
(16)

Januar 2021
(20)
Februar
(15)
Mars
(19)

Juni
(16)
Juli

Skoleferie

Ferie/ stengt:
Uke 28, 29, og 30

Ferie/ stengt:
Uke 28, 29, og 30

Sum skoledager:
190
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Vurdering
De foreslåtte endringene i barnehage- og skolerute for 2019/20 og 2020/2021
medfører at barnehage, SFO og skole har sammenfallende plandager/ fridager.
Dette for at det ikke skal bli for mange "fridager" for barn, elever og foresatte å
forholde seg til. Samtidig får barnehage, SFO og skole mulighet til å gjennomføre
felles plandager om det er ønskelig.
Barnehage- og skolerutene er samstemt med feriedager og innenfor gitte dager for
skoleskyss. Kommunen unngår da merkostnader for skoleskyss ved å forholde seg til
fylkeskommunale datoer for skolestart og skoleslutt.
Skolene kan selv vurdere om de ønsker plandag torsdag i uka før skolestart, eller
plandag etter skoleslutt i juni, slik det har vært gjennomført de siste årene.
Alternativer
 Felles plandager i november og mars legges på fredager.
 Plandag torsdag i august (15. august 2019 og 13. august 2020) kan
disponeres fritt av ledelsen ved skolene. Plandagene kan brukes til felles
kursing på ettermiddager og kvelder.
Konklusjon med begrunnelse:
Momenter i høringsinnspillene er tatt til etterretning. Rådmannens nye forslag til
barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021 anbefales godkjent.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
1. oktober 2018
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