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Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 

Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  19/00438 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/19 06.03.2019 
2 Kommunestyret 13/19 27.03.2019 
3 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 16/19 22.05.2019 
4 Kommunestyret 21/19 19.06.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 19.06.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse gjennomføres samtidig som 
elevundersøkelsen, og resultatene redegjøres for i skolenes tilstandsrapporter. 
 
Odd Vangen (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
For å bedre det psykososiale miljøet i Ås-skolen bør tilstandsrapporter og 
tiltaksdokument ha økt konkretiseringsnivå på tiltak og resultater.  
 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å initiere en forvaltningsrevisjon som omfatter  
skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø, og Ås 
kommunes forsvarlige system for å vurdere og følge opp at skolene oppfyller 
aktivitetsplikten. Skolenes forpliktelser etter opplæringslovens §§ 9 A-4 og 9 A-5 og 
skoleeiers forpliktelse etter opplæringslovens § 13-10 legges til grunn for revisjonen.  
 
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Kommunestyret ber fylkesmannen å foreta tilsvarende tilsyn som det som nylig er 
gjennomført i Nesodden kommune. 
 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
H’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Sp’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak 19.06.2019: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 

orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering. 
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3. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 
spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  

4. De kommunale skolene i Ås gjennomfører Utdanningsdirektoratets 
Ståstedsanalyse for skoler innen utgangen av 2019 og opplysningene i 
Ståstedsanalysen brukes i tilstandsrapporten fra skolene for 2019.  

5. Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse gjennomføres samtidig som 
elevundersøkelsen, og resultatene redegjøres for i skolenes tilstandsrapporter. 
 

6. For å bedre det psykososiale miljøet i Ås-skolen bør tilstandsrapporter og 
tiltaksdokument ha økt konkretiseringsnivå på tiltak og resultater.  
 

7. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å initiere en forvaltningsrevisjon som 
omfatter skolenes aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt 
skolemiljø, og Ås kommunes forsvarlige system for å vurdere og følge opp at 
skolene oppfyller aktivitetsplikten. Skolenes forpliktelser etter opplæringslovens 
§§ 9 A-4 og 9 A-5 og skoleeiers forpliktelse etter opplæringslovens § 13-10 
legges til grunn for revisjonen.  
 

8. Kommunestyret ber fylkesmannen å foreta tilsvarende tilsyn som det som nylig er 
gjennomført i Nesodden kommune. 

 
 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 26. juni 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
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