
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00070 
 

MØTEINNKALLING 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Dato: 06.03.2019 kl. 18:30  
Sted: Lille sal i Ås kulturhus  
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, 
eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på servicetorget 
og www.as.kommune.no.   
 

Saksliste 
 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

6/19 19/00307-1 Vurderingspraksis på ungdomstrinnet 3 

7/19 19/00438-1 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 
for Ås-skolen 

6 

8/19 19/00126-4 Valg av representanter til skolenes 
samarbeidsutvalg (SU) - suppleringsvalg etter Ida 
Elisabeth Krogstads (H) fritak 

9 

    

 
 
Ås, 27.02.2019 

 
 

Einride Berg 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Lene H. Lilleheier  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Informasjon fra leder og eventuelt 

Orientering  
 
2/19 16/00157-29 Vurdering av utsettelse av flytting av elever og pedagogisk 

personale ved Ås gård skole til modulskolen 
 
 

 
 
Referatsaker  
 
2/19 19/00393-1 Referat SU-SMU Ås ungdomsskole 22.01.2019 

 
3/19 19/00393-2 Referat SU Søråsteigen barnehage 04.12.2018 

 
4/19 19/00393-3 Referat SU Frydenhaug barnehage 19.11.2018 

 
5/19 19/00393-4 Referat SU Togrenda barnehage 29.01.2019 

 
6/19 19/00393-5 Referat SU Tunveien barnehage 01.11.2018 

 
7/19 19/00393-6 Referat SU Tunveien barnehage 29.11.2018 

 
8/19 19/00393-7 Referat SU Brønnerud skole 17.01.2019 
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Saker til behandling  

HOK-6/19 
Vurderingspraksis på ungdomstrinnet 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  19/00307-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet   
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/19 06.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 

 Det innføres, som et forsøksprosjekt skoleåret 2019/20, karakterfri vurdering 
på 8. trinn i fagene norsk og naturfag. Terminkarakterene i disse fagene skal 
fortsatt gis.  

 Vurderingsrapporten vil framlegges hovedutvalget våren 2020. 
 
 
Ås, 08.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Kommunalsjef  
 oppvekst og opplæring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer i grunnskolen  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Med mål om en bedret vurderingspraksis som motiverer og som i større grad har 
læring i fokus, vil rådmannen sette i gang et forsøksprosjekt med henblikk på 
nedtoning av karakterbruk. Dette som et sentralt tiltak for å underbygge formålet med 
vurdering i fag, som er å fremme videre læring og faglig progresjon underveis.  
 
Fakta i saken: 
Elever i offentlig grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglene i forskrift til 
opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående 
opplæring. Retten til vurdering innebærer både en rett til underveisvurdering og 
sluttvurdering, og en rett til dokumentasjon av opplæringa. 
 
Underveisvurdering i fag skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som 
grunnlag for tilpassa opplæring og skal bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. 
Underveisvurderingen skal inneholde informasjon om kompetansen til eleven og 
veiledning om hvordan eleven kan utvikle faglig progresjon. Foruten halvårs- og 
sluttvurderinger stiller ikke lovverket krav til antall vurderinger med karakter på 
ungdomstrinnet. Ungdomsskolene står således fritt til å redusere karakterbruken i 
underveisvurderingen, bortsett fra til terminslutt, altså til jul og sommer.   
 
På landsbasis er det nå flere kommuner og enkeltskoler som trapper ned 
karakterbruken. Blant disse er ungdomsskolene i Frogn kommune, Ås videregående 
skole og Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg kommune, for å nevne noen 
eksempler. Vi ser de samme tendensene i våre naboland. Våren 2018 ble det satt i 
gang et forarbeid ved begge ungdomsskolene i Ås. I dette forarbeidet er det opprettet 
kontakt med Frogn kommune, Ås videregående skole og Odder Gymnasium i 
Danmark, for å innhente informasjon om kunnskap og erfaringer andre har 
opparbeidet gjennom en slik omlegging av vurderingspraksis. 
 
Ungdomsskolene i Ås har siden våren 2018 jobbet forberedende med intern praksis, 
holdninger, strukturer og rutiner knyttet til vurdering. For eksempel hadde Nordbytun 
ungdomsskole og Ås ungdomsskole en felles økt med Simen Spurkland, en lærer fra 
Bærum kommune som praktiserer langsgående vurdering uten tallkarakter.  
 
Høsten 2019 er målet at ungdomsskolene skal stå samlet om nye vurderingsrutiner 
og ny undervisningspraksis.  
 
Videre prosessen er planlagt som følger:  

- Vår 2019 gjennomføres møter med foresatte og elever på 7. trinn for å 
forberede dem på ny vurderingspraksis på ungdomstrinnet i fagene norsk og 
naturfag.  

- Høsten 2019 innføres karakterfri vurdering, bortsett fra til 1. og 2. termin, på 8. 
trinn i fagene norsk og naturfag.  

- Ny vurderingspraksis i fagene norsk og naturfag evalueres kontinuerlig 
gjennom skoleåret 2019/2020. Det skal rapporteres månedlig til ny 
virksomhetsleder.  

- Våren 2020 skal det vurderes om ny vurderingspraksis skal videreføres for 
kommende 8. trinnselever og om det skal utvides til flere fag og trinn.  
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Vurdering: 
Rådmannen ser behov for å endre dagens vurderingspraksis i ungdomsskolen. 
Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. Formålet med vurdering i fag er å 
fremme videre læring og faglig progresjon underveis, og utrykke kompetansen til 
eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen av faget. Med mål om en 
bedret vurderingspraksis som motiverer og som i større grad har læring i fokus, 
mener rådmannen det er nødvendig å tone ned karakterbruken for å gi rom for mer 
systematiske muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. Dette som en videreføring av 
arbeidet med vurdering for læring, som i praksis innebærer et arbeid for å øke 
kvaliteten på muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. Vurdering for læring er når 
vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for å 
videreutvikle elevenes kompetanse – eleven og læreren bruker 
vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og undervisningspraksis.  
 
Mange elever opplever at å få karakterer er en psykisk belastning. Som et ledd i 
arbeidet med utvikling av vurderingspraksis og som et tiltak med mål om å redusere 
psykisk stress og belastning, bør dette forsøksprosjektet igangsettes fra høsten 
2019. Som tidligere beskrevet innebærer forsøksprosjektet en nedtoning av 
karakterbruk på 8. trinn i fagene norsk og naturfag, og med en gradvis utvidelse til 
flere fag og trinn etter underveisevaluering.   
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Opprettholdelse av dagens praksis  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er behov for å endre dagens vurderingspraksis i ungdomsskolen. Dette som et 
nødvendig steg på veien i å heve kvaliteten på vurderingsarbeidet i ungdomsskolen, 
samt at det ansees som et viktig ledd i arbeidet med å redusere psykisk stress og 
belastning.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei   
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.08.2019 
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HOK-7/19 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  19/00438-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/19 06.03.2019 
2 Kommunestyret   
 
 

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: 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Brønnerud skole  
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Kroer skole  
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Nordby skole  
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Nordbytun ungdomsskole  
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Rustad skole  
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Sjøskogen skole  
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Solberg skole  
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås ungdomsskole  
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Åsgård skole 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Voksenopplæringen 
Strategi for likeverdig opplæring for alle elver i Ås-skolen   
 
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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HOK-8/19 
Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - 
suppleringsvalg etter Ida Elisabeth Krogstads (H) fritak 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  19/00126-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8/19 06.03.2019 
 
 

Leders innstilling: 
1. Som medlem av Sjøskogen skoles samarbeidsutvalg (SU) velges: … 

 
2. Som varamedlem av Ås ungdomsskoles samarbeidsutvalg (SU) velges: … 
 
 
Ås, 21.02.2019 
 
Einride Berg 
leder  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 
Behandlingsrekkefølge: 
HOK 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Lenke til K-sak 8/19, kommunestyret 13.2.2019  
Fritak fra kommunale verv – Ida Elisabeth Krogstad (H): 
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-02-
2019.350480.MD1I606136o84b1.pts.html 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 
Aktuelle skoler 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-02-2019.350480.MD1I606136o84b1.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-13-02-2019.350480.MD1I606136o84b1.pts.html
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Skolenes samarbeidsutvalg ved Sjøskogen skole og Ås ungdomsskole har ledige 
plasser som følge av kommunestyrets fritaksvedtak i K-sak 8/19. Suppleringsvalg 
foreslås. 
 
Fakta i saken: 
SU har følgende sammensetning per 19.02.2019: 
 
Skolenes samarbeidsutvalg (SU) 

Skole Medlem Varamedlem 

Brønnerud skole Bianca Wathne Gelink Marit Hauken 

Kroer skole Marit Austreng Bianca Wathne Gelink 

Nordby skole Marit Hauken Marit Austreng 

Rustad skole Eskild Gausemel Berge Erling Rognli 

Sjøskogen skole  (Krogstad fritatt K-8/19, 13.2.19) Einride Berg (HOK-4/19)  

Solberg skole Einride Berg (HOK-4/19) Bengt Nøst-Klemmetsen 

Åsgård skole Erling Rognli Eskild Gausemel Berge 

Nordbytun ungdomsskole Bengt Nøst-Klemmetsen Kjetil Barfelt 

Ås ungdomsskole Sverre Strand Teigen (Krogstad fritatt K-8/19, 13.2.19) 

 
I følge opplæringslova § 11-1 skal det være et samarbeidsutvalg ved grunnskoler. 
Samarbeidsutvalget ved skolene består av en politisk valgt representant, rektor og 
representanter for lærere, andre ansatte, for foreldre og for elevene.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har følgende sammensetning per 19.02.2019: 

Medlemmer Varamedlemmer 

1. Einride Berg, leder (K-89/18) 
2. Marit Hauken (K-36/18, 15.5.2018) 
3. Bianca Wathne Gelink 
4. Eskild Gausemel Berge 
5. Erling Rognli, nestleder 
 

Ap 
Ap 
MDG 
SV 
V 
 

1. Sol Daler Stafsnes     Ap   
2. Shangquan Chen (K-36/18)    Ap     

3. Svein Bjarne Sandvik 
4. Kjersti Bakkebø Fjellstad 
5. Solveig Schytz 
6. Grazyna Englund (K-36/18) 
7. Jan Baker 

MDG 
SV 
V 
Ap 
Ap 

6. Sigrun S. Gudevang (K-8/19) 
7. Bengt Nøst-Klemmetsen 
8. Sverre Strand Teigen 

H 
H 
H 

1. Torill Horgen 
2. Marianne Frid Nordby (K-8/19) 
3. Christopher Bakkelid 
4. Torill Myro (K-16/17) 
5. Veronica H. Green 

FrP 
H 
FrP 
H 
FrP 

9. Marit Austreng  (K-35/18, 15.5.2018) Sp 1. Odd Vangen 
2. Gunnar Tangvald   (K-

35/18) 
3. Arne Ellingsberg  (K-

35/18) 

Sp 
Sp 
Sp 

 
Vurdering med konklusjon: 
Ved valg til skolenes samarbeidsutvalg ved starten av perioden ble følgende 
vurdering lagt til grunn, jf. HOK-sak 6/16, 13.01.2016:  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-13-01-2016.350480.MD1I360130ob6eb.pts.html
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For å sikre god kommunikasjon mellom hovedutvalget og skolene vil det være 
fornuftig at hovedutvalgets 9 medlemmer velges som faste SU-medlemmer til hver 
sin skole. En bør unngå at representanten som velges samtidig er ansatt eller 
foresatt på den aktuelle skolen. Det samme bør gjelde for valg av varamedlemmer. 
 
Leder tilrår at suppleringsvalg foretas i tråd med overnevnte vurdering. 
 
Kan vedtaket påklages? Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart 
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