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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. 
3. Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 

spesifisering av korttids- og langtidssykefravær.  
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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. 

 
 

 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 26.juni 2019 
 
 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
Rådgiver  
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Tidligere behandlinger 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 22.05.2019: 
Lukking av møtet: 
Hovedutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet under dialogen med rektorene i 
henhold til kommuneloven § 31 nr. 2 jf. fvl. §13.1. 
 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, med 
spesifisering av korttids- og langtidssykefravær. 

 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.  

 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  

 Status for innmeldte avvik i 2019 legges fram som en egen sak for utvalget i løpet av 
høsten 2019. 

 Utvalget holdes orientert om resultatene fra forvaltningsrevisjonen om Arbeidsmiljø i 
skolene i Ås. 

 
Votering: 
Hovedutvalgets innstilling 06.03.2019/ rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
 
Tilleggsforslaget fra H: 

 kulepkt 1 ble tiltrådt 8-1(V)  

 kulepkt 2 ble tiltrådt 6-3 (3Ap)  
 

Tilleggsforslaget fra Ap:  

 kulepkt 1 ble vedtatt 8-1(V)  

 kulepkt 2 ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 22.05.2019: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering. 
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.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 22.05.2019: 
1. Status for innmeldte avvik i 2019 legges fram som en egen sak for utvalget i løpet av 

høsten 2019. 
2. Utvalget holdes orientert om resultatene fra forvaltningsrevisjonen om Arbeidsmiljø i 

skolene i Ås.  
 
 

 
 



 
 

Ås kommune  
Vår ref.: 19/00438 

 
Side 4 av 8 

 

 
Kommunestyrets behandling 27.03.2019: 
Sverre Strand Teigen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Ap og H:  
Tilsvarer vedtaket.  
 

Votering: Utsettelsesforslaget fra Ap og H ble enstemmig vedtatt.  
 

Kommunestyrets vedtak 27.03.2019: 
Saken utsettes og sendes tilbake til HOK for ny behandling.  
 

Det er flere motstridende opplysninger i rapportene, uforholdsmessige store fritak på 
enkelte skoler i nasjonale prøver som gjør at resultatene bedres, manglende 
avviksrapportering, manglende rapportering knyttet til mobbing etc.  
 

Kommunestyret ber HOK ta en gjennomgang av den enkelte skoles tilbakemelding med 
rektorene til stede i møtet, og komme med forslag til tiltak for å få bedret situasjonen 
knyttet til utfordringer i de enkelte skolene samt komme med forslag til hvordan avvik 
kan rapporteres og følges opp på en enkel måte. 
 
 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.03.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Dokumentet Gjøremål fra Ås kommune, 2018-2019, skal følge som vedlegg i saken. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Ap, ble enstemmig tiltrådt.  

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 06.03.2019: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til orientering. 
2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.03.2019: 
Dokumentet Oversikt over gjøremål fra Ås kommune, 2018-2019, skal følge som 
vedlegg i saken.  
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 
orientering. 

2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering.  
 
Ås, 20.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann kommunalsjef 
 Oppvekst og opplæring 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 
 
 
Vedlegg: 
1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
2. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Brønnerud skole  
3. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Kroer skole  
4. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Nordby skole  
5. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Nordbytun ungdomsskole  
6. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Rustad skole  
7. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Sjøskogen skole  
8. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Solberg skole  
9. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås ungdomsskole  
10. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Åsgård skole 
11. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Voksenopplæringen 
12. Strategi for likeverdig opplæring for alle elever i Ås-skolen   
13. Gjøremål for Ås kommune 2018-2019 
14. Ny behandling i HOK - Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-
skolen.  
14.1 Data om mobbing , Nordby skole pr 29.4.19 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer for grunnskolene i Ås  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding for 2019 viser nøkkeltall og 
utviklingsarbeid for 2018 og nye mål og tiltak for 2019. Det kan synes som om det er, 
både i rapporten for 2018 og i utviklingsmeldingen for 2019, listet opp svært mange 
tiltak. Mange av disse tiltakene henger sammen, og omhandler temaer som er flettet i 
hverandre og styrker hverandre gjensidig. 
 
De siste årene har det vært stor utskifting av ledere i Ås-skolen, i hovedsak grunnet 
overgang til pensjon. Det har derfor vært naturlig og nødvendig å legge stor vekt på 
samarbeid og utvikling av profesjonsfellesskapet i ledergruppa – mellom skolene og på 
den enkelte skole. Deling av god praksis og støtte til god utvikling faglig og sosialt på 
den enkelte skole og mellom skoler, har stått sentralt.  
 
 
Fakta i saken: 
Om rapporten 
Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om 
tilstanden i opplæringen. Denne rapporten skal som et minimum omtale 
læringsresultater, frafall og læringsmiljø. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at 
det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og 
kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å 
følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.  
 
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, jf. opplæringsloven § 13-10 andre 
ledd. Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen 
er en del av oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. 
opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det generelle systemkravet er mer omfattende 
enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.  
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å 
sammenstille informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen 
internt på en skole eller i en kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større 
deler av eller i hele utdanningssektoren. Målet er kvalitetsutvikling og læring. 
Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god kvalitet, står 
sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 
opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med 
skoleeieren. 
 
Status utrulling av 1:1 læringsbrett 
I 2017 startet utrulling av 1:1 læringsbrett på Sjøskogen og Nordby skole. Utrulling 
fortsatte i 2018 på Kroer, Brønnerud og Solberg skole. Rustad og Åsgård skole står for 
tur i 2019.  
 
Siden arbeidet med utrulling av læringsbrett startet, har IKT-rådgiverne for skole nå tatt 
over ansvar for innkjøp og all drift og vedlikehold knyttet til læringsbrett i skolene. 
Januar 2019 innebærer dette ansvar for drift og vedlikehold av 2000 læringsbrett, i 
tillegg til drift og vedlikehold av en rekke touch-monitorer ute på skolene.  
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Overgang fra PCer til læringsbrett er en betydelig effektivisering med tanke på ressurser 
til drift og vedlikehold av teknisk utstyr.  
 
I kommunestyrets vedtak 15.05.2018 ble rådmannen bedt om å legge frem forslag til 
styrking av IT-tjenestene til skolene. Rådmannen ser at etter hvert som læringsbrettene 
er rullet ut på alle barneskolene, og delvis på ungdomsskolene, vil det bli behov for 
ytterligere ressurser til drift og vedlikehold.  
 
 
Psykososialt miljø 
De offentlige «mobbetallene» viser kun mobbetall for 7. og 10. trinn det aktuelle 
skoleåret, og gjenspeiler således ikke situasjonen for hele barneskolen og hele 
ungdomsskolen. Mobbetallene varierer fra skole til skole, og fra år til år. Mobbetallene 
fra 2016/17-2018/19 viser slike svingninger. Tidligere var beregningsgrunnlaget for 
«mobbeprosenten» basert på en annen spørsmålsstilling. Nå er blant annet også 
spørsmål om digital mobbing en bakenforliggende faktor som påvirker 
«mobbeprosenten».  
 
Noen skoler har trinn med ekstra utfordringer. Det være seg utfordringer med 
klassemiljø generelt, eller utfordringer med jente- eller guttemiljøet spesielt. Det settes 
inn ekstra ressurser i de tilfeller der skolene selv ikke klarer å snu situasjonen.  
Eksempelvis kan det settes inn ressurser fra Pedagogisk innsatsteam (PIT) for en 
periode. Den enkelte skoles mobbetall følges særlig opp. Det innebærer en grundig 
gjennomgang av alle mobbetall for 5.-10. trinn, og ikke bare de offentlige tallene. Med 
en grundig gjennomgang menes at tallene brekkes ned på trinn, grupper og kjønn for å 
avdekke forhold.  
 
Kommunen har gode forebyggende systemiske tiltak mot mobbing og krenkelser samt 
rutiner for håndtering ved mistanke og avdekking av mobbing og krenkelser. Likevel er 
det slik at det aldri kan gjøres nok for å sikre at barn og unge har et godt fysisk og 
psykososialt miljø på skolene. Utfordringsbildet er stadig i endring, som igjen betyr at 
skolene stadig må tilegne seg ny kompetanse i håndteringen av nye problemstillinger. 
Et eksempel er sosiale medier, som har åpnet opp for andre former for utestengelse og 
mobbing enn det  man hadde kjennskap til for kun få år siden. Ofte er det slik at ting 
som skjer på fritiden tar elevene med seg inn i skolen. 
 
Vi ser også i økende grad at mange elever på ungdomstrinnet opplever vurdering med 
karakter som en psykisk belastning – karakterpress. Vurdering er derfor et viktig 
område å se nærmere på i sammenheng med elevenes psykososiale miljø.  
 
Arbeidet for et godt skolemiljø handler om kontinuerlig innsats og et område skolene til 
enhver tid må prioritere.  
 
Spesialundervisning 
Det er igangsatt et arbeid i skolene i samarbeid med PPS ang Likeverdig 
opplæringstilbud for alle elever med mål om bedre tilpasset opplæring for derigjennom 
blant annet å få ned behovet for spesialundervisning. På bakgrunn av dette arbeidet er 
det utarbeidet en strategi som følger vedlagt.  
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Konklusjon med begrunnelse: 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Tilstandsrapport med 
utviklingsmelding for Ås-skolen belyser læringsresultater, frafall og læringsmiljø samt 
hvordan det har vært jobbet med satsningsområder for 2018, og videre 
satsningsområder for 2019.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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