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Rådmannens innstilling:
1. Under forutsetning av at Sjøskogen skole bygges ut som vedtatt, fylles Sjøskogen
skole opp med elever bosatt i Nordby - og Solberg skolekrets ved fulle klassetrinn på
henholdsvis Nordby og Solberg skole.
2. Det utarbeides et forslag til endring i forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune og
forslaget sendes ut på høring høsten 2019. Endringen omhandler primær og
sekundær skole i Ås.
3. Oppdatert skolebehovsplan for skolene i Ås legges frem i forkant av
Handlingsprogram med økonomiplan hvert andre år. Neste plan legges frem høst
2021.
4. Det legges frem en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene i Ås høsten 2019.
Ås, 07.08.2019
Trine Christensen
Rådmann
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Sammendrag:
Boligprogrammet for Ås er våren 2019 gjennomgått og nedjustert med bakgrunn i
den faktiske boligutbyggingen, og nye befolkningsframskrivinger for perioden 2019 –
2035 er utarbeidet. Rådmannen ser at befolknings- /elevtallsveksten er noe lavere
enn tidligere antatt. Dette medfører at behovet for tiltak for økt elevkapasitet har
endret seg noe. Denne saken omhandler rådmannens forslag for å møte den
kommende elevtallsveksten i skolene som ligger i Ås nord og er 2. gangs behandling
av tiltak for barneskolene som ligger i Ås nord. Dette gjelder Sjøskogen skole,
Nordby skole og Solberg skole.
Kommunestyret vedtok 19.6.2019 at oppstart av detaljprosjektering for utbygging av
Sjøskogen skole til en 2-parallell skole skulle starte umiddelbart med sikte på
byggestart i 2020. Skolen vil da kunne være klar til skolestart 2022/2023 med økt
elevkapasitet til ca. 360 elever. Med denne økningen av elevplasser vil barneskolene
i Ås nord få en samlet elevkapasitet på 1080 elevplasser. De nye
elevframskrivingene viser at denne kapasiteten vil holde frem mot 2030 om man ser
kapasiteten samlet under ett.
Rådmannen vil følge befolkningsutviklingen i Ås kommune nøye, og på bakgrunn av
dette gjennomføre årlige befolkningsprognoser som bygger på oppdatering av
kommunens boligprogram. Skolebehovsplanen vil oppdateres hvert annet år, første
gang høsten 2021, og rådmannen vil legge frem forslag til nye tiltak ved behov. Dette
innebærer bl.a. nødvendige tiltak for Nordby skole og Solberg skole, da det er i disse
to skolekretsene den største boligveksten vil komme.
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Rådmannen vil foreslå en endring i forskrift for skoletilhørighet i Ås kommune.
Endringen vil være å innføre primær- og sekundærskole. Denne endringen vil ikke
utgjøre en stor forskjell på dagens forskrift, men den vil gi en bedre forutsigbarhet for
skoletilhørighet og gi en noe bedre kapasitetsutnyttelse mellom skolene enn tidligere
Det utarbeides en egen skolebehovsplan for ungdomsskolene høsten 2019 i Ås på
bakgrunn av nye befolkningsframskrivinger for 2019-2035.
1. Fakta i saken:
Det er tidligere vedtatt en skolebehovsanalyse for Ås sentrum, jf. K-sak 30/17. Denne
saken gjelder utsatt skolebehovsanalyse for Ås nord og omhandler Sjøskogen skole,
Nordby skole og Solberg skole. Skolebehovsanalysen for Ås Nord ble første gang
behandlet i kommunestyret 20.06.2018 etter en gjennomført høring vår 2018, jf.
HOK-sak 2/17 Høringssak – Skolebehovsanalyse for Ås nord. Ved behandling av
skolebehovsanalysen i kommunestyret 20.06.2018 ble saken utsatt og det ble bedt
om en supplerende høring på et alternativ som ikke var omhandlet i den første
høringen. Den supplerende høringen ble gjennomført høst 2018.
I verbaldel punkt 13, jf. K sak 91/18 ble rådmannen bedt om å åpne for mer fleksible
skolekretser for å få bedre kapasitetsutnyttelse. Hovedutvalg for oppvekst og kultur
vedtok 23.01.2019 i sak 5/19 Diskusjonssak – avklaring av verbalvedtak om mer
fleksible skolekretsgrenser, at alternativ med primær og sekundær skole for alle
adresser i Ås skal sendes på høring.
1.1 Dagens forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune
Skolenes inntaksområder, kalt skolekretser, bygger på kommunenes grunnkretser.
Det er ikke fritt skolevalg i Ås kommune, men skoletilhørighet defineres utfra elevens
folkeregistrerte adresse. Ås kommune har egen forskrift for skoletilhørighet "Forskrift
om skoletilhørighet i Ås kommune, 21.juni 2017" som styrer hvilken skole elever i Ås
sogner til. Forskrift om skoletilhørighet skal sikre at elever tildeles skoleplass i tråd
med opplæringsloven § 8-1 og sørge for god kapasitetsutnyttelse av kommunens
skolebygg. Den skal også gi elever, foresatte og skolene god forutsigbarhet.
1.2 Skoleskyss
Opplæringslovens § 7-1 gir elever i 2.- 4.trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen
rett til gratis skoleskyss. For elever i 1.trinn er skyssgrensa 2 kilometer. I tillegg vil
elever med særlig trafikkfarlig skolevei ha rett til gratis skoleskyss, jf. retningslinjer for
skoleskyss i Ås.
Avstand mellom skolene i Ås nord er:
Sjøskogen og Nordby= 3 km
Sjøskogen og Solberg = 5 km
Nordby og Solberg = 3,6 km
1.3 Beregning av elevkapasitet
I Ås kommune beregnes det i hovedsak 28 elever pr. klasse på barneskoletrinnene.
Dette vil avvike noe fra skole til skole da skolebyggene og størrelse på f.eks.
klasserom kan være ulike. Sjøskogen skole som 1-parallell skole har plass til ca. 225
elever, mens Kroer skole som 1-parallell har plass til ca.150 elever. Ved beregning
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av skolekapasitet i framskrivingene tas det ikke utgangspunkt i maksimumskapasitet
ved skolen, men i realistisk kapasitet. Dette er fordi elevkullene varierer fra år til år,
og dermed vil antall klasser pr. trinn variere. Beregning av realistisk kapasitet for
skolene er maksimumskapasitet minus ca. 10 %.
2. Status på skolene i Ås nord med elevkapasitet, elevtall og prognoser
2.1 Registrert elevtall på barneskolene i Ås nord
Det var pr. 1.10.2018 registrert totalt 749 elever i barneskolene i Ås nord. Tallene er
hentet fra kommunenes innrapportering i GSI. På Sjøskogen skole var det 232
elever, på Nordby skole var det 323 elever, og 194 elever på Solberg skole.
2.2 Prognoser og kapasitet for barneskolene i Ås nord
Ås kommune har i mange år brukt KOMPAS (Kommunenes plan- og analysesystem)
til framskrivinger av folkemengde for kommunen og skolekretsene.
Befolkningsframskrivingen for 2019-2035 er utarbeidet våren 2019 av Ås kommune,
med råd- og veiledning fra Rambøll. Framskrivingen bygger på kommunens
boligprogram som ble oppdatert våren 2019. Se vedlegg 9 for mer utfyllende
informasjon om framskrivingen. Det er lagt inn ny elevkapasitet for Sjøskogen skole
fra 2022.

2.3 Status Sjøskogen skole
Elever som bor i Sjøskogen skolekrets har Sjøskogen skole som sin nærskole. Ved
fulle klassetrinn blir elever tildelt plass på Nordby skole. Sjøskogen skole er en 1parallell skole med en realistisk elevkapasitet på ca. 225 elever. Elevtallet ligger noe
over dette nå og vil utfra prognoser ligge noe over i hele perioden frem til 2035 med
dagens elevkapasitet. Kommunestyret vedtok 19.06.2019, jf. K-27/19, å starte
umiddelbart med detaljprosjektering av tilbygg i tråd med tidligere utarbeidede
mulighetsstudier med sikte på byggestart i 2020. Sjøskogen skole blir med denne
utbyggingen en 2-parallell skole med kapasitet ca. på 360 elever. Sjøskogen vil da få
en betydelig overkapasitet i perioden frem til 2035.
2.4 Status Nordby skole
Elever som bor i Nordby skolekrets har Nordby skole som sin nærskole. Ved fulle
klassetrinn blir elever tildelt plass på Sjøskogen eller Solberg skole utfra
bostedsadresse Det foreligger ingen nåværende planer eller politiske vedtak for
utvidelse av Nordby skole, som i dag er en 2-parallell skole med
maksimumskapasitet på 392 elever og en realistisk kapasitet på ca. 360. Med
dagens prognoser og dagens skolekretsgrense vil skolen være full i 2027. Nordbytun
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ungdomsskole har god kapasitet de nærmeste årene og vil kunne avlaste Nordby
skole noe ved økt elevtall.
2.5 Status Solberg skole
Elever som bor i Solberg skolekrets har Solberg skole som sin nærskole. Ved fulle
klassetrinn blir elever tildelt plass på Nordby eller Rustad skole utfra bostedsadresse.
Skolen er en 2-parallell skole og har en maksimumskapasitet på 392 elever og en
realistisk på ca. 360 elever. Med dagens prognoser vil Solberg ha nok elevkapasitet i
årene frem til 2027 Det er tidligere vedtatt at skolen skal klargjøres for et byggetrinn 2
som innebærer en utvidelse opp til 4-parallell. Skolen har 2 ekstra klasserom og
dermed har skolen kapasitet som 3 parallell for 2 trinn og gir en viss fleksibilitet når
elevtallet øker, inntil skolen eventuelt utvides.
3. Vurdering
3.1 Rådmannens vurdering av prognoser og elevkapasitet i Ås nord
Rådmannen ser på bakgrunn av befolkningsframskrivinger at vedtaket om utbygging
av Sjøskogen skole medfører at skolen vil ha en overkapasitet fra den er planlagt
ferdig i 2022. Nordby skole og Solberg skole vil ha nok elevkapasitet frem til og med
2027 med dagens elevkapasitet. Samlet sett vil barneskolene i Ås nord ha nok
kapasitet frem til 2030 med 1080 elevplasser. I dag er kapasiteten 985.
Sum elevtall Ås nord og realisitsk kapasitet
1500
1000
500

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

0

SUM elevtall

SUM realistisk kapasitet

3.2 Rådmannen vurdering av høringssak – Skolebehovsanalyse for Ås nord
I forbindelse med arbeidet med skolebehovsanalysen for Ås nord ble det gjennomført
en egen høring vår 2018, jf. HOK-sak 2/17 Høringssak – Skolebehovsanalyse for Ås
nord. Ved behandling av skolebehovsanalysen i kommunestyret 20.06.2018 ble
saken utsatt og det ble bedt om en supplerende høring på et alternativ som ikke var
omhandlet i den første høringen. Supplerende høringen ble gjennomført høst 2018
og omhandlet endring av skolekretser ved at elever bosatt i rode 4, 6 og 7 i Togrenda
grunnkrets skulle tilhøre Sjøskogen skolekrets.
Totalt kom det inn 20 høringssvar/innspill som ligger vedlagt i saken. Felles for de
fleste av innspillene er ønsket om fortsatt tilhørighet til Nordby skole med
utgangspunkt i barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 og nærskoleprinsippet, jf. OPL§81. I begge høringene ble det foreslått at Bølstadfeltet flyttet til Sjøskogen skole. Det
kom ingen høringsinnspill for Solberg skole.
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Rådmannen ønsket å endre skolekretsgrenser for å møte utfordringene med
kapasitet på bakgrunn av de befolkningsprognoser som forelå da, samt å sikre
innbyggernes forutsigbarhet om hvilken skole den enkelte elev skal gå på. Verken
opplæringsloven eller annet regelverk har innholdsmessige regler for endring av
skolestruktur, det vil si regler for når det er lovlig eller ulovlig å legge ned eller
opprette en skole. Avgjørelser knyttet til skolestruktur ligger i kjerneområdet av den
kommunale handlefriheten. En avgjørelse må bygge på et kommunestyrets
økonomiske, politiske og samfunnsmessige prioriteringer.
3.3 Rådmannens vurdering av primær- og sekundærskole
Å innføre primær og sekundær skole medfører ingen store endringer i dagens
praksis, jf. forskrift om skoletilhørighet. Det vil gi en bedre oversikt over hvilken
primær- og sekundær skole alle bostedsadresser i kommunen vil ha. Dette vil igjen gi
en bedre forutsigbarhet med tanke på skoletilhørighet og en noe bedre
kapasitetsutnyttelse av skolene.
Eksempel på oversikt over primær- og sekundær skole:
Gatenavn/bostedsadresse Primærskole
Sekundær skole
Tiurfaret
Nordby
Sjøskogen
Kjærnesveien
Nordby
Sjøskogen
Nøstvetveien
Sjøskogen
Nordby
3.3.1 Rådmannens forslag til forskriftsendring
Rådmannen utarbeider et høringsnotat med forlag til forskriftsendring ved å innføre
primær- og sekundærskole. Alle berørte parter må få mulighet til å uttale seg
gjennom en høring. På bakgrunn av høring og innspill til denne, vil rådmannen
fremme en politisk sak med forslag til endringer i dagens forskrift om skoletilhørighet.
4. Rådmannens forslag til tiltak for skolene i Ås nord
I alle rådmannens alternativer er en utvidelse av Sjøskogen skole medtatt da
utbyggingen er politisk vedtatt. Utvidelsen vil gi skolen økt elevkapasitet og en bedre
utnyttelse av sine nåværende undervisningslokaler.
Alternativ 1:
- Sjøskogen skolen bygges ut til en 2-parallell skole
- Skolekretsene mellom Sjøskogen og Nordby forblir uendret med unntak av
Bølstadfeltet (rode 4 i Togrenda grunnkrets), som overføres til Sjøskogen
skolekrets
Med rådmannens forslag til tiltak vil Kjærnes grunnkrets og Togrenda grunnkrets
fortsatt tilhøre Nordby skole. Rådmannen ivaretar med dette nærskoleprinsippet ved
at man unngår oppdeling av nabolag og søsken får gå på samme skole. Elever fra
Bølstadfeltet vil tilhøre Sjøskogen skolekrets når skolen er ferdig utbygd. Rode 4
strekker seg over Nessetveien og denne delen av roden tilhører allerede Sjøskogen
skolekrets Alle elever som bor i Bølstadfeltet og som allerede går på Nordby, kan
fortsette der til de har fullført barneskolen. Dette gjelder følgende veier/adresser:
Vinterbro Terrasse, Vinterbrobakken og Vinterbroveien. De tilhører i dag Nordby
skolekrets. Elever i Kjærnes og Togrenda grunnkrets vil etter dagens forskrift om
skoletilhørighet kunne søke om plass på Sjøskogen om de ønsker det. Med økt
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kapasitet på Sjøskogen vil det være stor sannsynlighet for at søknad om skolebytte
vil bli positivt behandlet. Dette vil fylle opp Sjøskogen skole bedre og avlaste Nordby
skole.
Alternativet gir ikke Sjøskogen en bedre kapasitetsutnyttelse, da det ikke vil tilføre
skolen mange flere elever innenfor skolekretsen.
Ved fulle klassetrinn på Solberg skole vil elever bli tilbudt plass på Nordby eller
Sjøskogen skole med utgangspunkt i hvilken skole som har ledig kapasitet på trinnet.
Det går i dag lokal rutebuss mellom Ski og Vinterbro som disse elevene kan benytte,
bussen har stoppested ved Nordby skole og Sjøskogen skole.
Økonomiske konsekvenser:
Basert på erfaringspriser vil utbygging av Sjøskogen koste ca. 40 mill. kroner (ekskl.
moms) med dagens kostnadsnivå. Dette alternativet vil medføre noe økte utgifter til
skoleskyss for elever som får lenger skolevei enn 2/4 kilometer. Skyssutgift pr elev pr
år er 6000,- med rutebuss.
Alternativ 2:
- Sjøskogen skolen bygges ut til en 2-parallell skole
- Sjøskogen skolekrets med Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet (rode 4 i
Togrenda grunnkrets)
- Nordby skolekrets uten Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet
Dette alternativet var alternativ 1 i supplerende høringsnotat. I alternativet vil hele
Kjærnes grunnkrets og Bølstad feltet flyttes fra Nordby skolekrets til Sjøskogen
skolekrets. Det vil være en naturlig og geografisk skille ved at alle som bor på
samme side av Sjøskogen skole med Nessetveien som grense, tilhører Sjøskogen
skolekrets og at de som bor på samme side som Nordby skole med Nessetveien
som grense, tilhører Nordby skolekrets, unntaket her vil være Bølstad feltet (rode 4).
Rode 4 strekker seg over Nessetveien og denne delen av roden tilhører allerede
Sjøskogen skolekrets. Alternativet fører til at barn vil få tilhørighet til en annen skole
enn i dag.
Alternativet vil føre til økt belastning på Kjærnesveien dersom Ruter velger å sette
opp egen skolebuss for elever til Sjøskogen skole. I dag har ikke elevene fra Kjærnes
egen skolebuss, men kjører med rutebuss. Elever uten rett til skyss vil få ca. 500
meter lengre skolevei, men det er gang- og sykkelvei langs hele skoleveien.
Rådmannen vurderer skoleveien fra Kjærnes til Sjøskogen skole som sikker.
Ved fulle klassetrinn på Solberg skole vil elever bli tilbudt plass på Nordby eller
Sjøskogen skole med utgangspunkt i hvilken skole som har ledig kapasitet på trinnet.
Det går i dag lokal rutebuss mellom Ski og Vinterbro som disse elevene kan benytte,
bussen har stoppested ved Nordby skole og Sjøskogen skole.
Økonomiske konsekvenser:
Utbygging av Sjøskogen koste ca. 40 mill. kroner (ekskl. moms). Dette alternativet vil
medføre økte skyssutgifter til elever med rett til skoleskyss. Skyssutgift pr elev pr år
er 6000,- med rutebuss. Om det må settes opp egen skyss for elevene i Kjærnes
grunnkrets til Sjøskogen vil dette medføre ytterlig økte kostnader.

18/02692-1

Side 7 av 9

Ås kommune
Alternativ 3:
- Sjøskogen skolen bygges ut til en 2-parallell skole
- Sjøskogen skolekrets med rode 4, 6 og 7 i Togrenda grunnkrets
og uten Kjærnes grunnkrets
- Nordby skolekrets med Kjærnes grunnkrets og uten rode 4,6 og 7 i Togrenda
grunnkrets
Med alternativ 3 vil Kjærnes grunnkrets fortsatt tilhøre Nordby skole og elevene
som i dag bor på Kjærnes vil beholde sin tilhørighet til skolen og lokalmiljøet der.
Togrenda grunnkrets vil måtte deles, noe som igjen kan medføre mindre
forutsigbarhet for fremtidige befolkningsprognoser og skoleplanlegging. Togrenda
grunnkrets er inndelt i flere roder og rådmannen foreslår at rode 4 (Bølstad
feltet), rode 6 og rode 7 med alle veier og adresser som ligger i roden, legges til
Sjøskogen skolekrets. Elever som bor i disse rodene vil få kortere skolevei enn de
har til Nordby skole, og skoleveien defineres som sikker med kryssing av
Nessetveien via gangbru. Alternativet vil gi en oppdeling av en grunnkrets som gjør
at barn i samme nabolag vil tilhøre ulike skoler, men ved å bruke roder vil man bruke
et allerede etablert administrativt område.
Ved fulle klassetrinn på Solberg skole vil elever bli tilbudt plass på Nordby eller
Sjøskogen skole med utgangspunkt i hvilken skole som har ledig kapasitet på trinnet.
Det går i dag lokal rutebuss mellom Ski og Vinterbro som disse elevene kan benytte,
bussen har stoppested ved Nordby skole og Sjøskogen skole.
Økonomiske konsekvenser:
Utbygging av Sjøskogen koste ca. 40 mill. kroner (ekskl. moms). Dette alternativet
vil medføre noe økte skyssutgifter for elever med rett til skoleskyss. Skyssutgift pr
elev pr år er 6000,- med rutebuss.
4.3 Rådmannens vurdering av tiltak for skolene i Ås nord
Utvidelse av elevkapasiteten ved Sjøskogen skole vil gi nok kapasitet frem til 2030,
og ytterligere tiltak for økt elevkapasitet i Ås nord kan utsettes. Det fins ingen naturlig
inndeling av kretsene som gjør at det vil være enkelt å kunne fordele elevene jevnt
mellom skolene, og en endring av skolekretsgrenser vil kunne medføre at nabobarn
og søsken må gå på forskjellig skole.
Alternativ 1 medfører at skolekretsgrensene ikke endres og alle elevene vil få
beholde sin primærskole. Kapasiteten for alle 3 skolene sett under ett, utnyttes bedre
og ingen øvrige tiltak for skolene i Ås nord trenger å iverksettes før tidligst 2027.
Alternativ 2 medfører at elever bosatt i Kjærnes og Bølstadfeltet vil få skoleplass på
Sjøskogen skole. Det vil gi økte kostnader til skoleskyss for elevene fra Kjærnes, da
flere vil ha rett skyss. En del elever vil få lengre skolevei, men veien defineres som
trygg.
Alternativ 3 medfører at barn som bor i samme nabolag vil gå på ulike skoler, men
alle vil få kortere skolevei og det blir ingen kostnader til skoleskyss utover de som
allerede har skyss. Alternativet innebærer at kapasiteten til Sjøskogen skole ved
utvidelse blir bedre utnyttet og at kapasiteten til Nordby skole holder lenger.
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Rådmannen anbefaler alternativ 1, da dette ikke medfører endring av
skolekretsgrenser og politisk vedtak om utvidelse av Sjøskogen gjennomføres.
5. Konsekvenser og andre tiltak
Dersom man allikevel ikke bygger ut Sjøskogen skole til en 2-parallell, vil skolene i
Ås nord samlet ha nok kapasitet fram til 2027, og elever fra Sjøskogen får plass ved
Nordby ved fulle klassetrinn. Solberg skole har Nordby og Sjøskogen som
sekundærskole. I tillegg vil Rustad skole ha god kapasitet til å ta inn elever fra
Solberg ved fulle klassetrinn. De vil ha kapasitet til å ta imot hele klasser ved behov.
Dette vil innebære at det må settes opp egen skoleskyss for elever som skal til
Rustad, da det ikke er lokalbusstilbud mellom skolene.
Årsaken til «sprekk» i 2027 er vekst i Nordby og Solberg skolekrets, ikke i
Sjøskogen. Den største veksten kommer i de områder det vil komme større nye
boligområder, som f.eks. Solberg øst.
Andre tiltak må vurderes opp mot kommunens økonomi og behov for andre
formålsbygg i kommunen. Planlegging og gjennomføring av utvidelse av Solberg
skole vil ta ca. 3 år. En utvidelse til 3-parallell skole er beregnet å ville koste ca. 50
mill. kr (ekskl. moms), og en utvidelse til 4-parallell skole er beregnet å ville koste ca.
107 mill. kr (ekskl. moms) basert på dagens kostnadsnivå.
6. Rådmannens konklusjon for skolene i Ås nord
På bakgrunn av høringsinnspill fra berørte parter til forslag om endring av
skolekretsgrenser, det politiske vedtaket om utbygging av Sjøskogen skole og et
nedjustert elevtall i Ås nord, vil rådmannen anbefale at den økte kapasiteten
Sjøskogen skole vil få utnyttes ved at elever på Nordby og Solberg skole tildeles
skoleplass her ved behov. Det vil derfor ikke være behov for utvidelse av Solberg
skole samt vurdering av tiltak for Nordby skole før tidligst i 2027. I følge den nye
befolkningsframskrivingen har barneskolene i Ås nord samlet nok elevkapasitet frem
til 2030.
Rådmannen vil fremover ha en årlig gjennomgang av boligprogram og justere
befolkningsframskrivinger på bakgrunn av dette. Skolebehovsplanen vil revideres
hvert annet år for å kunne planlegge nye tiltak. I november 2019 vil det komme en
skolebehovsplan for ungdomskolene i Ås kommune.
Rådmannen vil utarbeide et høringsnotat med forslag til endring av forskrift om
skoletilhørighet, ved bl.a. innføring av primær og sekundær skole. Dette sendes på
høring til berørte parter høst 2019.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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