Ås kommune

MØTEINNKALLING
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
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Ås rådhus, møterom 2. et.

NB!
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HOK- Prosjekt innsparing og endring for 2014 og framover
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Saker til behandling:

HOK-14/14
Årsmelding med årsberetning 2013
Saksbehandler:
Kari Bergitte Finstad
Behandlingsrekkefølge
1 Administrasjonsutvalget
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
5 Hovedutvalg for helse og sosial
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø
7 Arbeidsmiljøutvalget
8 Arbeidsmiljøutvalget
8 Formannskapet
9 Kommunestyret

Saksnr.:

14/01783-1
Møtedato

14/14
13/14
35/14
7/14

07.05.2014
07.05.2014
08.05.2014
29.04.2014
17.06.2014
14.05.2014

23/14

Rådmannens innstilling:
Årsmelding med årsberetning 2013 tas til orientering
Ås, 30.04.2014
Trine Christensen
Rådmann

Emil Schmidt
Økonomisjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Administrasjonsutvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for helse og sosial
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Arbeidsmiljøutvalg
Formannskap
Kommunestyre
Vedlegg: Dokumentet ligger på lesebrett: Utvalgsdokumenter /Vedlegg til flere utvalg
Årsmelding med årsberetning 2013 - versjon 1.0.pdf
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Årsmeldingen er en tilbakemelding på målsettinger i vedtatt handlingsprogram og
økonomiplan 2013-16.
Årsmeldingen inneholder en del som heter «årsberetning». Denne inneholder den
lovpålagte rapporteringen i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Forskriften bruker betegnelsen «årsberetning». Resterende del av dokumentet er
kommunens årsmelding. Det er en ikke lovpålagt rapportering, men en viktig del av
kommunens mål- og resultatstyring. Dokumentet heter derfor årsmelding med
årsberetning.
Vurdering:
2013 har vært et hektisk og spennende år i Ås kommune. Det har i løpet av året vært
behov for å iverksette særskilte tiltak for å imøtekomme befolkningsveksten, det er
både utvidet kapasitet på sykehjemmet og etablert flere barnehageplasser. Disse
tiltakene har kommunen lykkes med. 2013 har også vært et år med mye strategisk
planlegging for å sikre effektiv ressursforvaltning og et godt tjenestetilbud i årene
framover.
Økonomiske konsekvenser:
Ås kommunes regnskap for 2013 viser et netto driftsresultat på 34,5 mill. kr,
tilsvarende 3 prosent av driftsinntektene på 1 140 mill. kr.
Konklusjon med begrunnelse:
Årsmelding med årsberetning tas til orientering.
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HOK-15/14
Ås kommunes reglementer - revidering
Saksbehandler:
Trine Christensen
Behandlingsrekkefølge
1 Ås eldreråd
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Ungdomsrådet
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
5 Hovedutvalg for helse og sosial
6 Hovedutvalg for teknikk og miljø
7 Administrasjonsutvalget
8 Formannskapet
9 Plankomitéen
10 Sosialutvalget
11 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
12 Formannskapet
13 Kommunestyret

Saksnr.:
6/14

14/01197-1
Møtedato
01.04.2014

2/14
13/14
6/14
23/14
4/14
18/14
4/14
2/14
15/14
25/14

01.04.2014
02.04.2014
02.04.2014
03.04.2014
09.04.2014
09.04.2014
10.04.2014
02.04.2014
07.05.2014
14.05.2014

Rådmannens innstilling:
Forslag til reviderte reglementer for Ås kommune, jf. vedlegg 1, vedtas.
Reglementet trer i kraft fra vedtaksdato.
Ås, 24.03.2014
Trine Christensen
Rådmann

_____

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 02.04.2014:
Laila P. Nordsveen (Ap) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte 07.05.2014.
Votering: (8 stemmer)
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 02.04.2014:
Saken utsettes til neste møte 07.05.2014.
_____
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Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge: Ved behov kan saken behandles 2 ganger i alle utvalgene.
02.04./07.05.2014 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
02.04./07.05.2014 Hovedutvalg for helse og sosial
03.04./08.05.2014 Hovedutvalg for teknikk og miljø
09.04./14.05.2014 Formannskapet, 1. gang
For behandling av de deler av saken som er aktuelle for utvalget:
01.04./06.05.2014 Ås eldreråd
01.04./06.05.2014 Kommunalt råd for funksjonshemmede
01.04./06.05.2014 Ungdomsråd
09.04./14.05.2014 Administrasjonsutvalget
10.04./15.05.2014 Plankomiteen
14.05./11.06.2014
Formannskap, 2. gang
27.05./18.06.2014
Kommunestyre
Vedlegg: Dokumentet ligger på lesebrett: Utvalgsdokumenter /Vedlegg til flere utvalg
1. Forslag til reviderte reglementer
Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ås kommunes reglementer, vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09,
med senere endringer. Sist oppdatert 14.03.2014.
Dokumentet ligger på Ås kommunes hjemmeside og på lesebrett: Andre
filer/Planer og styringsdokumenter/Øvrige planer og styringsdokumenter.
Vedtak i saken sendes til:
Ås kommunens hjemmesider
Referatsak i aktuelle utvalg
Orientering til aktuelle politikere

SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kommunens reglementer skal behandles i hver valgperiode. Rådmannen har
foreslått flere endringer i selv dokumentet. Beløpsgrensen på alle områder er
foreslått justert opp og i tillegg er en del språklige endringer foreslått.
Hovedendringene i reglementet er forslag om sammenslåing av to råd og
nedleggelse to utvalg. Dette kan eventuelt vurderes gjort fra ny valgperiode. I tillegg
foreslås en økt delegering fra politisk nivå til rådmannen på personalområdet noe
som påvirker administrasjonsutvalgets arbeidsområde.
Fakta i saken:
Kommunenes reglementer skal behandles innen et år etter nyttkommunestyre er
valgt, jf. lovendring i 2012. Ås kommune har hatt tradisjon for å gjøre det senere i
perioden. Det er viktig å se reglementene i forhold til resten av perioden og eventuelt
med tanke på hva skal/kan vedtas fra neste periode etter kommunevalget i 2015.
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All myndighet i kommunen er lagt til kommunestyret etter kommuneloven. Det meste
av beslutninger som ikke kommunestyret etter loven skal eller ønsker å vedta selv,
har kommunestyret delegert til formannskap, hovedutvalg, andre utvalg, ordfører
eller rådmann i Ås kommunes reglementer. Dette for å sikre en effektiv organisasjon
og en god politisk styring.
Endringer i reglementet kan foreslås av forskjellige årsaker:
Formelle grunner: Nye lover, lovendringer, nye eller endrede forskrifter m.m.
Organisatoriske grunner: Samfunnsmessige endringer eller lovendringer kan
medføre behov for endring i kommunens organisatoriske oppbygging for å gjøre den
mer formålstjenlig.
Effektivitetsgrunner: Endringer for å få en mer effektiv tjenesteyting og for å la
reglementet gjenspeile endringer i teknologiske løsninger og i omverdenen.
Prinsipielle grunner: Kommunestyret har ønske om høyere eller lavere grad av
delegering fra kommunestyret til øvrige politiske utvalg eller fra politisk til
administrativt nivå.
Språklige forbedringer: I enkelte tilfeller kan gjeldende tekst være upresis, og det
foreslås oppstramming av språket.
Rådmannens forslag til revidert reglement har sin årsak i alle områdene beskrevet
over. Ås kommunes reglementer er omfattende og favner over alt fra ansvars- og
myndighetsfordeling til saksbehandlingsregler, møte- og arbeidsformer,
klagebehandling, folkevalgtes innsynsrett, godtgjøringer m.m.
Graden av delegasjon varierer fra kommune til kommune. Reglementet er et meget
sentralt politisk verktøy, da kommunestyretgjennom dette bestemmer ansvarsfordelingen mellom politisk og administrativt nivå i kommunen og mellom de
forskjellige utvalgene på politisk side.
All delegering bygger på tillit. Delegering av myndighet til kommunens
administrasjon, vil etter kommuneloven si at myndigheten skal delegeres til
rådmannen som funksjon. Rådmannen på sin side vil delegere videre de fleste av
disse fullmaktene til etatsjefer og ledere i stab/støtte. Videredelegering fastsettes
gjennom et eget administrativt videredelegeringsreglement. Dette justeres i takt med
de fullmaktene som delegeres til rådmannen og er et administrativt reglement som
ikke behandles politisk.
Reglementene ligger vedlagt i opprinnelig versjon. Alle forslag til strykninger og
endringer er i rødt. Helt nye tekster er i blått. Dette for å synliggjøre endringsforslag.
Eventuelle uklarheter/spørsmål i grønt.
Vurdering:
Dagens reglement er detaljert. En del språklige endringer er foretatt for å bedre
lesbarhet og tydeliggjøre innholdet og ansvaret.
Beløpsgrensen på alle områder er foreslått justert opp. Hovedendringene i
reglementet er forslag om sammenslåing av to råd, og nedleggelse to utvalg. Dette
kan eventuelt vurderes gjort fra ny valgperiode. I tillegg foreslås en økt delegering fra
politisk til administrativt nivå på personalområdet.
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Rådene:
Ungdomsråd (UR)
Ungdomsrådet ble vedtatt etablert i 2013 og er innarbeidet i eksisterende reglement.
Rådmannen foreslår her enkelte justeringer i tråd med kommunestyrets vedtak, det
innebærer ingen realitetsendringer. Funksjonen som leder ivaretas hovedsakelig av
sekretær for utvalget, og ungdomsrådet kan selv organisere arbeidsfordeling.
Ås eldreråd (ER) og Kommunalt råd for funksjonshemmede (FH)
Rådmannen vurderer at sammenslåing av disse to rådene vil gi begge målgruppene
større innflytelse. Et felles råd vil kunne ivareta begge gruppers behov på en god
måte. Brukerinteressene er svært like. Rådene hadde i 2013 12 like saker. Totalt
hadde FH 14 og ER 26 saker.
For å få bedre utnyttelse av administrative ressurser (ledere, saksbehandlere),
holdes det i 2014 fellesorienteringer i saker som behandles av begge rådene.
Rådene har hver sin sekretær fra politisk sekretariat.
FH har vanskeligheter med å rekruttere medlemmer fordi foreningene ikke har hatt
kandidater å foreslå. Rådmannen finner det uheldig å pålegge ansatte å være
medlem av FH slik reglementet tilsier nå.
Eldrerådslova § 4a og lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne § 4
åpner for at det kan opprettes felles råd for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne. I følge NIBR´s notat av 1/2014 (www.regjeringen.no) utarbeidet for
kommunaldepartementet, er det minst 35 kommuner som har felles råd for eldre og
funksjonshemmede.
Sammensetting av felles råd med ansvarsområde fremgår i reglementsforslaget.
Begge lovene og intensjonene i nåværende reglement er søkt ivaretatt.
Administrasjonsutvalg:
Ifølge kommunelovens § 23 er administrasjonssjefen øverste leder for den samlede
kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer
kommunestyret fastsetter.
Kommunestyret har fastsatt begrensning på vesentlige områder for rådmannen.
En naturlig konsekvens avpersonalansvar innebærer tilsettings-/permisjonsmyndighet for egne ledere, omgjøring og opprettelse av stillinger innenfor
budsjettrammer, mindre omstilling/organisasjonsutvikling og lønnsforhandlinger for
de ansatte.
Detmedføreruforutsigbarhet knyttet til de krav kommuneloven setter til en rådmann
hvis ikke intensjonene i loven følges når det gjelder ledelse av kommunens
administrasjon. Det er rådmannen som er ansvarlig overfor kommunestyret for
måloppnåelse og kvalitet innenfor tjenester, personal og økonomi. Ankeadgang i
tilsettings- og permisjonssaker bortfalt i hovedavtalen en tid før år 2000, og bør
vurderes tatt ut av Ås kommunes rutiner. Tillitsvalgtes medinnflytelse i disse og
øvrige saker ivaretas godt i henhold til lov, hovedavtale, hovedtariffavtale og
administrative prosesser.
Et viktig element er å kunne tilsette de lederne som sammen med rådmannen skal
utføre disse oppgavene. Det må gjerne være politikere med i intervjuutvalget til
stillinger rett under rådmannen. Etpartssammensatt utvalg som administrasjonsutvalget, er imidlertid ikke et arbeidsgiverutvalg. Skal tilsettinger i etatsjefs-
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/stabssjefsstillinger ikke delegeres rådmannen, bør avgjørelsen legges til et politisk
utvalg med arbeidsgiveransvar, for eksempel formannskapet. De tillitsvalgte har
medinnflytelse i prosessene gjennom hovedavtalens bestemmelser og Ås kommunes
administrative tilsettingsprosesser. Tilsettingsmyndigheten bør ligge hos
arbeidsgiver. Administrasjonsutvalget beholder overordnede oppgaver og ansvar for
saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.
Forhandlingsutvalg:
Lønn er en vesentlig kostnadsfaktor, men samtidig en viktig faktor for blant annet å
rekruttere, belønne, motivere, utvikle og beholde ansatte. Tidligere undersøkelser har
vist at ansatte i kommunal sektor ønsker mer lokal lønnsdannelse og at nærmeste
leder bør være sentral i fastsettelsen av medarbeidernes lønn –basert på kjente og
akseptable kriterier.( «Ny lønn, ny image»KS2001)
Det brukes mye ressurser til å gjennomføre de lokale lønnsforhandlingene generelt. I
Ås kommune bruker en ekstra mye tid da det skal involveres et ytterligere politisk
ledd, forhandlingsutvalget, som skal ha informasjon nok til å fastsette lønn, men ikke
all informasjon om arbeidstakerne. Det er svært arbeidskrevende å legge til rette for
utvalget, og også for medlemmene å sette seg inn i dokumentene. Selve
forhandlingene kan også oppleves krevende for enkelte mindre arbeidstakerorganisasjoner. En administrativ delegering innebærer etter rådmannens vurdering
en bedre ressursbruk. Som en konsekvens av disse faktorene foreslås forhandlingsutvalget lagt ned. Alternativt kan utvalget fortsette som i dag ut perioden for så å
legges ned. Rådmannen ser det som lite hensiktsmessig at nyordfører skal læres
opp i dette krevede administrative arbeidet på bekostning av politiske oppgaver. De
økonomiske føringene kan eventuelt bli liggende i formannskapet.
Sosialutvalg:
Sosialutvalget er etter gjeldende reglement klageinstans for enkeltvedtak i klientsaker
hvor klagefunksjonene ikke er lagt til andre myndigheter. Med samhandlingsreformen
ble klagefunksjonen overført til fylkesmannen, jf. helse-og omsorgstjenesteloven.
Sosialutvalget er i dag bare klageinstans for boligtildelingssaker. Det er behandlet 1
slik sak siden valget i 2011. Oppgaven bør overføres til formannskapet som er
kommunens klageorgan. Det generelle fagområdet ivaretas av hovedutvalg for helse
og sosial. Sosialutvalgets innsynsrett følger av offentlighetsloven med de
begrensinger som følger av forvaltningsloven §§ 13 og 13 b og særlover. Den
tilsvarer den innsynsretten øvrige utvalg har, med unntak av kontrollutvalget som har
langt videre tilganger, jf. kommuneloven § 77 nr. 7.
Økonomiske konsekvenser:
Godtgjørelsene er beregnet etter satser og avholdte møter i møtegodtgjørelsesperioden 1.11.2012 –31.10.2013, jf. vedlegg 2. Det er ikke beregnet tall for lønn- og
overtid for ansatte, leie for møterom og servering.
Et felles råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne innebærer en årlig
besparelse på ca. kr 50 000 i godtgjørelser.
I tillegg halveres utgifter i forbindelse med:
Hvert av utvalgene krever nå ca. 13 timer arbeidstimer for sekretær per møte.
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I 2013 deltok 9 ledere (rådmann, etatsjef, enhetsledere) på møter i eldrerådet og 1
leder i Kommunalt råd for funksjonshemmede. Deltakelse krever tid til forberedelser.
Alle møter ble holdt etter ordinær arbeidstid.
Frigjøring av møterom som kan leies ut til andre. Servering.
Nedlegging av sosialutvalget og forhandlingsutvalget vil innebære en årlig
besparelse på følgende i årlige godtgjørelser:
Sosialutvalg,3 møter (1 saktil behandling.9 ledere/saksbehandlere
møtte i tillegg til
sekretær):kr 39 000.
Forhandlingsutvalg,
22 møter: kr 96 000.
I tillegg kommer utgifter til:
Deltakelse fra ledere, saksbehandlere og sekretær i sosialutvalget på kveldstid.
Arbeidstid i forbindelse med forberedelser, deltakelse og etterarbeid for
administrasjonen i forhandlingsutvalget.
Frigjøring av møterom som kan leies ut til andre. Servering.
Den største innsparingen ved endringer ligger i administrasjonen.
Konklusjon med begrunnelse:
I en kommune med knappe midler til administrative oppgaver, brukes mye ressurser
til oppgaver som kunne forenkles gjennom foreslåtte endringer i reglementer. Dette
vil frigjøre tid til å arbeide mer med kvalitet i saksbehandling og tjenester.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Rådmannens innstilling tilsier effektuering av nytt reglement når vedtak er fattet i
kommunestyret.
Alternativt kan deler av endringene gjøres gyldige fra neste valgperiode og at dagens
ordning opphører ved valget 2015.
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HOK-16/14
Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet
Saksbehandler:
Bjørn-Erik Pedersen
Behandlingsrekkefølge
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Saksnr.:
16/14
29/14

14/01516-1
Møtedato
07.05.2014
14.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. Ås kommune erklærer all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MCklubber, for uønsket i kommunen.
2. Det utarbeides en handlingsplan mot organisert kriminalitet og 1 % MC-klubber.
Ås, 22.04.2014
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Etatssjef oppvekst og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)
Formannskap (F)
Kommunestyre (K)
Vedlegg: Dokumentet ligger på lesebrett: Utvalgsdokumenter /Vedlegg til flere utvalg
MC håndbok 2014.pdf
Øvrige dokumenter som ligger i saken:
http://www.oblad.no/nyheter/stokers-mc-lokalbefolkningen-har-ingenting-a-frykte1.8116221
https://www.facebook.com/pages/PayBack-Norge/135351236538583
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/mc/slik-skal-politiet-knuse-det-kriminelle-mcmiljoeet/a/10129695/
http://www.krad.no/images/stories/Diverse__Marianne_2014/Lokal_forebygging_av_org_krim_rapport.pdf
https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_1096.pdf
http://www.nettavisen.no/na24/3699678.html
Vedtak i saken sendes til:
Ordfører
Rådmann
Helse og sosialsjef
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Oppvekst og kultursjef
SLT-Koordinator
Teknisk sjef

SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Veksten i det som betegnes som det kriminelle MC-miljøet, gir grunn til bekymring.
Med sin ideologi og gode organisering er dette et miljø som har et betydelig kriminelt
potensiale og som på sikt, kan utgjøre en enda større trussel.
Politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger dreier seg først og fremst om å
motarbeide nettverkene som helt eller delvis består av MC-kriminelle. Dette vil også
gjelde for kommunen. MC-kriminalitet begås som oftest avde såkalte enprosenterne.
Dette er klubber og personer som tilhører den delen av MC-miljøet som definerer seg
ut av det etablerte samfunnet, eller i hvert fall ut avdet lovlydige motorsykkelmiljøet,
og som følger sine egne lover og regler. De anser seg som et brorskap, og mange av
medlemmene er straffet. Hells Angels er en slik 1 % MC-klubb.
Kommunesektorens organisasjon KS uttrykte sin bekymring over utviklingen i det
kriminelle MC-miljøet allerede i 2011. Som en følge avdenne bekymringen anmodet
de kommuner om å erklære 1 % MC-klubber for uønsket.
Fakta i saken:
12.oktober 2013 valgte 10 MC-klubber i Norge å bli offisielle supporterklubber til
Hells Angels. Blant disse var Stokers MC fra Ås, og de har som følge av dette, byttet
navn til Devils Choice MC Aasgard. Klubben leier lokaler i Brekkeveien 12 i Ås
sentrum. Old Hogs i nabokommunen Vestby er en av de andre MC- klubbene som
også har blitt offisiell supporterklubb.
I tillegg til Devils Choice MC Aasgard er det minst tre andre MC-klubber i Ås
kommune. Disse er Kickers MC på Nesset, Rulpers Hog Ski ved Nordbykirke og
Cobra MC på Solberg. Dette er ikke supporterklubber, og det foreligger ingen
bekymring rundt disse klubbene. Politiet opplyser at de har et godt forhold til alle
klubbene i Ås kommune, men at de synes det er bekymringsfullt at Stokers MC har
blitt en offisiell supporterklubb til Hells Angels.
Ved å bli offisiell supporterklubb har Devils Choice MC Aasgard signalisert at de
ønsker å gå mer i takt med Hells Angels.
For mer fakta om MC-miljøet i Norge og trusselbildet henvises det til vedlegg 1; MC
håndbok 2014; «forebygge og bekjempe kriminalitet fra enprosentmiljøet og
kriminelle MC-gjenger».
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Det henvises også til publikasjon utgitt av KRÅD (det kriminalitetsforebyggende råd);
«forebygging av lokal, organisert kriminalitet» og publikasjon utgitt av
Politidirektoratet; «politiets bekjempelse av kriminelle MC-gjenger i perioden 2011 til
2015».
Vurdering:
Til tross for at det i dag synes å være rolig rundt Devils Choice MC Aasgard er det
rimelig å gjøre en vurdering av mulig fremtidig risiko.
Eskalering av konflikt mellom ulike klubber
Det finnes flere eksempler på rivalisering mellom ulike MC-klubber, og den kanskje
mest kjente konflikten står mellom Hells Angels og Bandidos. Samtidig er det er
stadig nye MC-klubber som etablerer seg i Norge, og som kjemper om en posisjon i
miljøet. Eksempler på slike klubber er Outlaws MC, Coffin Cheaters MC og
Gremiums MC.
At Hells Angels nå har tatt opp 10 nye supporterklubber kan være et tegn på at de
ønsker å posisjonere seg i MC-miljøet. En konsekvens av dette kan igjen være at
andre klubber vil gjøre det samme.
Her i Norge viser bomben mot Bandidos lokaler i Drammen hvilket utfall en
rivalisering kan få. I 1997 ble Bandidos-hovedkvarteret i Konnerudgata i Drammen
sprengt. Lokalene ble pulverisert, hus og leiligheter i en kilometers omkrets fikk store
skader og en sivil kvinne ble drept. Kvinnen kjørte tilfeldigvis forbi da bomben gikk
av, og mannen hennes som også var i bilen, ble alvorlig skadet. Flere andre sivile ble
innlagt på sykehus med sjokkskader. En tidligere Hells Angels-sjef soner i dag en
dom på 16 år for medvirkning til bombeangrepet.
At en MC-klubb har sine lokaler i et sentrumsområde øker naturlig nok
sannsynligheten for sivile skader dersom en konflikt skulle oppstå. Devils Choice MC
Aasgard holder til i Brekkeveien 12 i Ås sentrum. Dette er i umiddelbar nærhet av
både togstasjon, boligblokker og næringsbygg.
Økt rekruttering og endring av mentalitet
En av de store bekymringene rundt etablering av 1 % MC-klubber er rekruttering, og
da spesielt rekruttering av yngre personer inn i miljøet.
Forskning viser at unge som rekrutteres til MC-kriminalitet er lik ungdom som
rekrutteres til annen type alvorlig kriminalitet. En sterk og synlig kriminell MC klubb i
nærmiljøet kan være en drivende kraft til denne type rekruttering.
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Til tross for at Devils Choice MC Aasgard består av en godt voksen og etablert
medlemsmasse, er det en viss fare for at klubben kan forandre både innhold og
mentalitet i løpet av kort tid. Det finnes eksempler fra andre klubber hvor yngre og
mer aggressive krefter har overtatt og skjøvet de gamle medlemmene ut over
sidelinjen.
Utrygghet i lokalsamfunnet
Det har etter Devils Choice MC Aasgard overgang til supporterklubb for Hells Angels
vært forholdsvis rolig rundt klubben. Det har kun vært noen få avisartikler i
forbindelse med selve overgangen, og disse har i liten grad gitt grunnlag for frykt
blant lokalbefolkningen. Det er allikevel grunn til å tro at klubbens lokalisering vil ha
et potensiale til å skape frykt i fremtiden. Spesielt vil dette gjelde dersom rivalisering
mellom klubber eskalerer, politiet gjennomfører razziaer eller klubbens medlemmer
blir arrestert for lovbrudd.
Trusler mot kommunalt ansatte og politikere
En mindre sannsynlig, men allikevel mulig risiko er trusler fremsatt mot politikere eller
offentlig ansatte som jobber mot MC-gjengene. En av de alvorligste sidene ved MCgjengene er den systematiske og utstrakte bruken av vold og trusler. Voldsauraen er
opparbeidet over en årrekke der medlemmene, i klubbens ånd, har utøvd volden. Det
finnes en rekke eksempler på at voldsauraen gjør det mulig å true og tvinge personer
til ønsket atferd. Den kanskje mest iøynefallende formen for truende opptreden er at
klubbmedlemmer stiller opp i full uniform i rettssaker eller på andre arenaer. I kraft av
sitt rykte kan dette være nok til å true folk til taushet.
Det finnes heldigvis få eksempler på slik atferd i Norge, men polititjenestemenn som
jobber opp mot miljøet har opplevd skadeverk på sine kjøretøy. Dessuten har man
ved ransaking i klubbhus funnet oversikter over kjøretøy, adresser og politiansatte.
Denne kontraetterretningen tyder på at klubben kan ha et ønske om å bruke
informasjonen til egen fordel.
Ansatte med tilknytning til MC-klubben
Dersom kommunen ønsker å intensivere sin innsats mot 1 % MC-klubber må den
også ta med i betraktningen at personer ansatt i kommunen kan ha tilknytning til 1 %
MC-klubber, enten som medlem eller via nære relasjoner. Stokers MC har i lang tid
vært en ordinær motorsykkelklubb og er godt etablert i lokalmiljøet. Dette innebærer
sannsynligvis at medlemmene i klubben har et bredt nettverk i kommunen, og at
klubbens lokaler har vært arena for sosiale tilstelninger hvor også lokalbefolkningen
har vært deltakere. I forlengelsen av dette er det derfor naturlig å tenke at klubben
har oppslutning langt utover sine egne medlemmer.
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Klubbhuset som arena for kriminell aktivitet
Politiet har ved flere anledninger gjennomført aksjoner mot MC-klubber rundt om i
landet og eksempler på lovbrudd er etterhvert mange. Brudd på våpenloven, brudd
på alkoholloven og oppbevaring av narkotika er bare noen eksempler. Medlemmer
av klubbene vil fremholde at dette er lovbrudd begått av enkeltpersoner, men det er
allikevel grunn til å være bekymret over at klubbhusene synes å tiltrekke seg disse
enkeltpersonene som er ansvarlig for lovbruddene.
Det finnes mange eksempler på at medlemmer i 1 % MC-klubber er dømt for
lovbrudd, men det er sjelden at klubbene som sådan blir dømt. Talsmenn for
klubbene har dermed med rette kunnet uttale at disse lovbruddene kun er utført av
enkeltpersoner, og ikke har noen tilknytning til klubben. En nylig avsagt dom i
Hålogaland lagmannsrett (desember 2013) peker muligens ut en ny retning, da syv
personer ble dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i forbindelse med en større
narkotikasak. Tre av disse personene var fullverdige medlemmer av Hells Angels.
En annen utfordring i forhold til klubbhus er at MC-klubber ofte har et ønske om å
markere sitt område gjennom ulike fysiske tiltak. Dette kan være gjerder, vegger,
kamera eller skilting. Et nylig eksempel er Old Hogs i Vestby, som bare noen dager
etter overgangen til supporterklubb for Hells Angels, satte opp støyskjerm rundt
klubbhuset sitt. I Ås har Devils Choice MC Aasgard hengt opp flere skilt på
klubbhuset og inngangspartiet er tilsynelatende kameraovervåket. Dessuten
medfører plassering av noen brakker og containere at lokalene, og spesielt
inngangspartiet, ligger delvis skjult for innsyn.
Media
Deltakere i kriminelle MC-miljøer ønsker, som de fleste andre, å fremstå som gode
mennesker. Flere av 1 % MC-klubbene synes derfor aktivt å profilere seg i media for
å skape et positivt inntrykk av klubben og sine medlemmer. De inviterer til åpne
arrangementer hvor de promoterer seg som vanlige motorsykkelentusiaster, og får
gjerne med seg profilerte personer. Ofte blir også lokale politikere og media invitert til
slike arrangementer.
De reagerer ofte sterkt når kommuner, politikere eller andre offentlig organer trekker
frem negative sider ved miljøet, eller antyder at det foregår ulovligheter i klubbene.
Dersom man begir seg inn i kampen mot MC-kriminalitet vil man derfor måtte
påregne (negativ) omtale i ulike fora. Payback Norge er et slikt eksempel. De har en
facebook-side hvor kommuner eller enkeltpersoner ofte blir omtalt på en negativ
måte.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen.
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Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen ser på utfordringene med organisert kriminalitetog 1 % MC-klubber med
stor uro, og vil derfor delta i målrettet og langsiktig arbeid for å hindre rekruttering og
ytterligere etablering i vår region. Forebyggende arbeid for å fremme gode holdninger
mot kriminell atferd vil være viktige faktorer i kampen for et trygt lokalsamfunn. Vi
ønsker derfor at alle deler av lokalsamfunnet, inkludert næringslivet og hele det sivile
samfunn, stiller opp i arbeidet for å skape et trygt lokalsamfunn. Tydelige holdninger
og en avklaring av ansvar og roller mellom samarbeidspartnerne vil være avgjørende
for å lykkes i dette kriminalitetsforebyggende arbeidet. Ås kommune bør derfor
erklære all form for organisert kriminalitet, herunder 1 % MC-klubber, for uønsket i
kommunen.
Våren 2014 utga Politidirektoratet i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon
(KS) en håndbok for politi og kommunale myndigheter; «forebygge og bekjempe
kriminalitet fra ènprosentmiljøet og kriminelle MC-gjenger». Rådmannen anbefaler at
denne håndboken brukes som utgangspunkt for en handlingsplan mot organisert
kriminalitet og 1 % MC-klubber i Ås kommune.
Kan vedtaket påklages?
Nei.
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart.
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HOK-17/14
Lekser - endring av trinn for leksehjelp
Saksbehandler:
Ellen Benestad
Behandlingsrekkefølge
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
17/14

14/01689-1
Møtedato
07.05.2014

Rådmannens innstilling:
Under forutsetning av Stortingets vedtak om endring av Opplæringsloven § 13-7a og
tilhørende forskrift våren 2014, flyttes 8 timer med leksehjelp per uke fra 1.- 4. trinn
til:
2 timer leksehjelp per uke på 5.-7. trinn
6 timer leksehjelp per uke på 8.- 10. trinn.
Ås, 10.4.2014
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Etatssjef oppvekst- og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Vedlegg: Ingen
Vedtak i saken sendes til:
Ellen Benestad, Oppvekst- og kultursjef
Helen Ohnstad, rådgiver skole, OK-etaten
Alle rektorer i barne- og ungdomsskolene

SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Kunnskapsdepartementet la i desember 2013 fram et høringsnotat med forslag til
endringer i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova). Høringsnotatet foreslo å endre bestemmelsen om leksehjelp slik at
kommunen selv kan bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis.
Hvis Stortinget vedtar dette våren 2014, så skal endringer i loven tre i kraft fra
1.8.2014.
Forslaget går ut på å endre bestemmelsen om leksehjelp slik at ordningen skal
gjelde hele grunnskolen, ikke bare 1. til 4. årstrinn som i dag. Leksehjelpen skal
fortsatt ha et samlet omfang på 8 uketimer, men kommunene står fritt til å fordele
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disse timene på de ulike årstrinnene. Plikten til å tilbyleksehjelp ble innført med
virkning fra 1. august 2010.
Grunnen til at saken legges fram for hovedutvalget for oppvekst- og kultur før vedtak
er fattet i Stortinget, er den korte fristen fra vedtak fattes til vedtak skal gjennomføres.
For å ha en mulighet til å gjennomføre endringene i skolene fra høsten 2014, foreslås
det å fatte vedtak i hovedutvalget våren 2014 med forutsetninger om at Stortinget
gjør endring i Opplæringsloven § 13-7a.
Fakta i saken:
Gjeldende rett

Opplæringslovens § 13-7a som gjelder leksehjelp lyder i dag slik:
§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp
Kommunen skal ha eit tilbod om leksehjelp for elevar på1.-4. årstrinn.
Tilbodet skal vere gratis for elevane. Elevane skal harett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal
vere frivillig om dei ønskjer å delta.
For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.
Departementet gir nærmare forskrifter om leksehjelptilbodet.

Kommunen plikter å tilby elever på 1.- 4. årstrinn i den offentlige grunnskolen gratis
leksehjelp. Alle elever skal ha rett til å delta i leksehjelptilbudet, men det skal være
frivillig å delta. Med hjemmel i bestemmelsen er det fastsatt forskrifter som nærmere
regulerer tilbudet om leksehjelp, jfr. kap. 1A i forskrift til opplæringsloven. Kapitlet
inneholder én bestemmelse, § 1A-1. Den lyder slik:
§ 1A-1 Leksehjelpi grunnskolen
Alle elevarpå 1.-4. årstrinn har rett til leksehjelp,jf. opplæringslova§ 13-7a.Formåletmed
leksehjelpaer å gi elevenstøttetil læringsarbeidet,kjensleav meistring,goderammerfor
sjølvstendigarbeid og medverketil utjamningav sosialeforskjellar i opplæringa.
Leksehjelpaer ikkje ein del av opplæringatil eleven,menskal sjåasti samanhengmed
opplæringa.Leksehjelpaskal gi elevenhjelp medskolearbeidet.Kommunener ansvarlegfor
leksehjelpaog veljar korleis leksehjelpaskal organiserast.Det totale omfangetleksehjelp
på 1.-4.
årstrinn skal til samanvere3 minimum8 timar kvar veke.Kvart årstrinn skal ha minimumein
time leksehjelpper veke.Kommunenavgjer korleis dei resterandetimanefordelastmellomtrinna.
Kommunenpliktar å informereforeldra om rettentil leksehjelpog tilbodetsomgis.
Kommunenpliktar å sørgjefor at elevanehar eit godt psykososialtmiljø i leksehjelpa.
Ved en endring av opplæringsloven § 13-7a vil den lyde:

Kommunenskal ha eit tilbod om leksehjelpi grunnskolen.Omfangetog dennærmarefordelinga
av leksehjelpapå årstrinnafastsetjasti forskrift.
Forskrift til opplæringsloven § 1A-1 første ledd vil lyde:

Kommunenskal tilby leksehjelp,jr. opplæringslova§ 13-7a,medtil samanåtte timar kvar veketil
elevari grunnskolen.Dei åtte timanefordelastfritt på årstrinnaslik kommunenavgjer.Formålet
medleksehjelpaer å gi elevenstøttetil læringsarbeidet,kjensleav meistring,goderammerfor
sjølvstendigarbeid og medverketil utjamningav sosialeforskjellar i opplæringa.
Samme forskrifts § 1A-1 tredje ledd vil lyde:

Kommunener ansvarlegfor leksehjelpaog veljar korleis leksehjelpaskal organiserast.
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Vurdering:
At dagens leksehjelptilbud gjelder for 1.-4. årstrinn er blant annet begrunnet i at dette
er i tråd med strategien om tidlig innsats for bedre læring. At tilbudet er gitt på 1.-4.
årstrinn innebærer imidlertid ikke uenighet om at det også er behov for leksehjelp på
høyere trinn. Siden det fra høsten 2010 ikke var mulig å gi tilbudet på alle årstrinn,
prioriterte Stortinget å gi tilbudet om leksehjelp på 1.-4.årstrinn.
I Ås har rektorene innvendinger til dagens leksehjelptilbud og mener at tilbudet bør
gis på høyere trinn. Begrunnelsen er at behovet for leksehjelp er større på høyere
enn på lavere trinn og at det er vanskeligere å få til en god organisering for de yngste
elevene.
Begge ungdomsskolene tilbyr i dag leksehjelp. De anser det som så viktig at de
velger å ta midler fra vanlig undervisning til leksehjelp. Alle barneskolene tilbyr i dag
leksehjelp på 1.- 4. trinn og noen også på mellomtrinnet. Ingen av rektorene er
fornøyd med leksehjelp på 1. –4. trinn og mener at elevene er for unge til å
gjennomføre lekser på skolen. De ønsker derfor at noe leksehjelp gis på 6. og 7.
trinn, men at mesteparten av timene til leksehjelp bør gis i ungdomsskolen.
Økonomiske konsekvenser:
Det faglige innholdet i lekser og annet skolearbeid er mer krevende jo høyere opp i
årstrinnene man kommer. Lekser og skolearbeid på de øverste trinnene, særlig
ungdomstrinnet, vil kunne kreve bruk av pedagogisk personale. De økonomiske
beregningene som ligger til grunn for tilbudet fra departementet forutsetter bare
fagarbeiderlønn, ikke lærerlønn.
De beløpene som er lagt inn i leksehjelptilbudet forutsetter at alle elever deltar i
ordningen. Langt fra alle benytter seg av ordningen i dag. Slik sett skal det normalt
være rom for å bruke også lærerkrefter –i hvert fall i noen utstrekning - til leksehjelp
på for eksempel ungdomstrinnet. Det er videre mulig å la annet personale enn
pedagogisk personale gi leksehjelp –også på ungdomstrinnet. Dette beror helt på
hva slags ikke-pedagogisk personale man råder over på ungdomsskolene.
Vedtas rådmannens forslag vil ¾ av midlene til leksehjelp bli ført over fra
barneskolene til ungdomsskolene.
Alternativer:
Følgende alternativer har vært vurdert:
1. Tilby de åtte ukentlige timene til leksehjelp fritt på 1.-4. årstrinn slik at ingen av
timene bindes opp til et minimumsnivå til noen av trinnene.
2. Kunne fordele fritt de åtte timene på 1.-7. årstrinn. Dette alternativet vil kunne
gi ytterligere fleksibilitet, men vil ikke inkludere ungdomstrinnet.
3. De åtte timene fordeles fritt på 1.-10. årstrinn på bakgrunn av skolens
vurderinger av nytte og behov. Her kan det bli en utfordring med fordeling
mellom barne- og ungdomstrinn.
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4. De åtte timene fordeles med 2 timer på 6. og 7. trinn og 2 timer på 8.,9. og 10
trinn.
Etter en gjennomgang i rektorgruppen landet man på det fjerde alternativet. Dette gir
de to øverste trinnene på barneskolen mulighet for leksehjelp, og alle elever på
ungdomsskolen vil få et tilbud om leksehjelp.
Konklusjon med begrunnelse:
Under forutsetning av Stortingets vedtak om endring av Opplæringsloven § 13-7a og
tilhørende forskrift våren 2014, foreslås det å flytte 8 timer med leksehjelp fra 1.- 4.
trinn til 2 timer leksehjelp på 5.-7. trinn og 6 timer leksehjelp på 8.- 10. trinn.
Rektorene var samstemte i at dette ville være den beste ordningen for elevene i Ås
når det gjelder leksehjelp. De elevene som trenger det mest og som kan nyttiggjøre
seg leksehjelptilbudet best, er de eldste elevene i grunnskolen.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
1.8.2014 under forutsetning av Stortingets vedtak
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HOK-18/14
Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015
Saksbehandler:
Ellen Benestad
Behandlingsrekkefølge
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
18/14

14/01690-1
Møtedato
07.05.2014

Rådmannens innstilling:
1. For skoleåret 2014/15 leier Ås kommune klasserom, garderobe og toaletter til en
klasse ved Rustad skole i Arbeidskirken for maksimalt kr 10.000 per måned.
2. Dersom Rustad skole ikke har elevkapasitet på 2. –7. trinn skoleåret 2014/15,
henvises elevene til nærmeste skole med kapasitet.
Ås, 10.4.2014
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalget oppvekst og kultur
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyret
Vedlegg: Ingen
Vedtak i saken sendes til:
Ellen Benestad, Oppvekst- og kultursjef
Roy Sypriansen, Eiendomssjef
Arnt Øybekk, Teknisk sjef
Gro Lundgård, rektor Rustad skole
Kristin J. Evang, rektor Kroer skole
Laila Bakken, rektor Åsgård skole
Torbjørg R. Jørgensen, rektor Brønnerud skole
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
Rustad skole er en 2-parallell barneskole med 15 klasser i dag. Klasserommene på
Rustad skole har areal beregnet på opptil 28 elever. Flere av klassetrinnene har nå
opp mot eller flere enn 56 elever som er maksimalgrensen per trinn.
Hittil er 65 elever født i 2008 meldt inn til 1. trinn på skolen. Før sommeren i 2013 var
det ved opptelling i Rustad skolekrets 51 barn født i 2008. Det er en økning på 12
barn født i 2008 på under ett år. Det er fremdeles noen måneder til skoleåret
2014/15 starter opp. Erfaringen viser at det vil komme noen flere elever før
skolestart.
65 elever på 1. trinn utgjør 3 klasser. Det har ikke Rustad skole plass til. I tillegg
begynner det å bli fullt på flere av skolens trinn. Det er også mangel på
lærerarbeidsplasser og møterom. Skolen må sannsynligvis ta i bruk et av de siste
møterommene de har til arbeidsplasser for lærerne.
Det er en sterk vekst i befolkningen i årene framover både i Rustad og Åsgård
skolekrets. Det vil si at det vil være vanskelig for skolene «å hjelpe hverandre» ved å
flytte grensene mellom skolene.
Befolkningsprognoser
Rustad
Åsgård
Brønnerud
Kroer

per april 2014

2000

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

373

381

397

396

407

400

415

400

400

396

402

399

331
128
162

307
111
106

337
112
111

366
108
113

416
95
122

466
102
118

500
111
120

530
110
119

569
113
119

587
116
123

602
121
126

639
130
121

Vurdering:
Rustad skole er nå tilnærmet full på mange av trinnene. Det er ikke en skole som
tilfredsstiller Kunnskapsløftet når det gjelder grupperom, klasserom, spesialrom,
arbeidsrom for lærere og møterom..
For at det skal være plass til alle nye 1.klassinger neste skoleår, må det leies inn
skolelokaler. Det er tatt kontakt med Arbeidskirken, og de er villige til å leie ut et
klasserom på 60m2, toaletter og stor garderobe for kr 10.000 per måned i 10
måneder. Dette er en løsning som rektor er tilfreds med som en midlertidig løsning,
og som foreldrene sannsynligvis vil finne akseptabel. Elevene som begynner i
1.klasse, vil få gå på skole i nærmiljøet.
Det er kort vei mellom skolen og Arbeidskirken noe som gjør det lett å bruke disse
lokalene.
For 2. –7. trinn må det vurderes om nye elever skal henvises til Åsgård eller Kroer
skole avhengig av hvor elevene bor og hvorledes kapasiteten på de enkelte trinn på
naboskolene til enhver tid er.
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Skoleåret 2014/15 må brukes til å finne midlertidige klasseromsløsninger inntil skolen
er bygget ut.
Økonomiske konsekvenser:
Leie av rom i Arbeidskirken vil komme på kr 10.000 per måned i 10 måneder, altså kr
100.000. I tillegg kommer renhold.
Det må også kjøpes inn inventar som dekker ca. 25 elever. Løst regnet vil pulter,
stoler, digital tavle, skap, elevhyller, vanlige tavler og kart beløpe seg til ca. 75.000.
I tillegg kommer midler til dataløsninger og flere arbeidsstasjoner grunnet økt elevtall,
som vi foreløpig ikke har oversikt over.
Alternativer:
Skolen kan la være å ta inn mer enn 56 elever på 1. trinn. Åsgård skole har ikke
plass til disse elevene, mens Kroer skole kan ta 5-6 flere elever på 1. trinn (de har
små klasserom). En slik løsning vil medføre økte skyssutgifter.
Et annet alternativ er å leie inn brakker. Dette vil komme på ca kr 15.000 + mva per
måned. Disse vil vi måtte leie i 12 måneder per år. Ellers vil det bli tilsvarende
utgifter til inventar og data.
Fordelen med brakkene er at de kan bygges i høyden. Dette er derfor et alternativ
som må vurderes hvis man trenger flere klasserom. Før brakkene plasseres bør det
være tatt en avgjørelse på hvor på tomten brakkene kan stå for ikke å komme i veien
for en utbygging.
Konklusjon med begrunnelse:
Å leie rom i Arbeidskirken vil være et godt alternativ skoleåret 2014/15. Det er kort vei
til skolen og plass til inntil 28 elever i klasserommet i Arbeidskirken. Det er et dyrere
alternativ enn å flytte noen av elevene som skal begynne på 1. trinn over til Kroer
skole, men for de aller fleste foreldre og elever en mer akseptabel løsning.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
15.8.2014
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HOK-19/14
Oversiktsdokument

Folkehelse

Saksbehandler:
Bente Sperlin
Behandlingsrekkefølge
1 Ås eldreråd
2 Kommunalt råd for funksjonshemmede
3 Hovedutvalg for helse og sosial
4 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
5 Hovedutvalg for teknikk og miljø
6 Kommunestyret

Saksnr.:

14/01137-2
Møtedato

19/14

07.05.2014

Rådmannens innstilling:
Oversiktsdokumentet tas til orientering og dokumentet legges til grunn for
kommunens folkehelsearbeid i forbindelse med rullering av kommuneplan.
Ås, 28.04.2014.
Trine Christensen
Rådmann

Marit Leinhardt
Helse- og sosialsjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse- og sosial
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Kommunestyret
Vedlegg: Dokumentet ligger på lesebrett: Utvalgsdokumenter /Vedlegg til flere utvalg
Oversiktsdokument Folkehelse
Øvrige dokumenter som ligger i saken:
Ingen
Vedtak i saken sendes til:
Folkehelsekoordinator
Kommuneoverlegen
Plan- og utviklingssjef
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Alle kommuner skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert
folkehelsearbeid. Da med særlig vekt på §§ 5 og 21 i folkehelseloven.
Kommunen skal hvert fjerde år, utarbeide en oversikt over helsetilstanden i
befolkningen, med positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette
gjennom samordning og standardisering av folkehelsearbeidet.
Fakta i saken:
Helsedirektoratet har utgitt en veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og
påvirkningsfaktorer. God oversikt –en forutsetning for god folkehelse.
Kommuneoverlegen og folkehelsekoordinatoren har koordinert og utarbeidet
oversiktsdokumentet med veilederen fra Helsedirektoratet som mal. Med
kommunens folkehelseprofil, fylkeskommunen sin statistikkbank og kommunen sine
egne tall og erfaringer som bakgrunn.
Vurdering:
Oversiktsdokumentet viser at Ås kommune er en god kommune og bo i, men at det
allikevel er områder der folkehelsearbeidet i kommunen bør prioriteres framover.
Punktene er beskrevet i dokumentet under punktet oppsummering.
Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske og administrative konsekvenser beskrevet i kapittel 9 i Meld.st.34 (20122013) Folkehelsemeldingen:
«Effektiv oppfølging av folkehelseloven i kommunene vil imidlertid kreve at
folkehelsearbeidet styrkes. Det er også behov for å videreutvikle folkehelsearbeidet
på nasjonalt nivå.
Nye tiltak for å styrke folkehelsearbeidet må fremmes i ordinære budsjettframlegg. På
enkelte områder kan det også være behov for omdisponering av ressurser.»
Konklusjon med begrunnelse:
Kunnskapsbasert folkehelsearbeid beskriver en strategi for et mer kunnskapsbasert
folkehelsearbeid, der en bygger opp kompetanse i kommunen for å utvikle bedre
verktøy for å ivareta folkehelse på tvers av sektorer og for kunnskap om folkehelse.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart

Hovedutvalg for oppvekst og kultur07.05.2014

Side 25 av 43

HOK-20/14
Tilstandsrapport

- Barnehager 2013

Saksbehandler:
Ellen Benestad
Behandlingsrekkefølge
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
2 Kommunestyret

Saksnr.:
20/14

14/01639-1
Møtedato
07.05.2014

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapportene for de enkelte barnehagene i Ås 2013 og samlerapporten for alle
de kommunale barnehagene godkjennes.
Ås, 11.04.2014
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Kommunestyret
Vedlegg: Dokumentet ligger på lesebrett: Utvalgsdokumenter /Vedlegg til flere utvalg
1. Tilstandsrapport for barnehager i Ås kommune 2013
2. Tilstandsrapport 2013 - Frydenhaug barnehage
3. Tilstandsrapport 2013 - Sagaskogen barnehage
4. Tilstandsrapport 2013 - Solbergtunet barnehage
5. Tilstandsrapport 2013 - Søråsteigen barnehage
6. Tilstandsrapport 2013 - Togrenda barnehage
7. Tilstandsrapport 2013 - Tunveien barnehage
8. Tilstandsrapport 2013 - Vinterbro barnehage
Vedtak i saken sendes til:
Styrerne i alle de kommunale barnehagene
Oppvekst og kultursjef
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SAKSUTREDNING:
Fakta i saken:
I opplæringsloven og privatskoleloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Barnehagen er ikke omfattet av den
samme rapporteringsplikten. Rådmannen har imidlertid valgt at hver barnehage også
skal utarbeide en tilstandsrapport for 2013. I tillegg blir det utarbeidet en felles
tilstandsrapport samlet for alle barnehager i Ås.
Det er lite tall å kommentere når det gjelder barnehage, men skal man lykkes med å
oppnå de nasjonale målene i skolen og oppnå bedre resultater, så er det viktig med
tidlig innsats. Det er derfor naturlig at også barnehagene presenterer sine
måloppnåelser.
Sammendrag av tilstandsrapporten 2013:
Barnehagenes største utfordring er fortsatt et høyt sykefravær selv om det har gått
ned fra 14,78% i 2012 til 11,93% i 2013, altså 2,85 prosentpoeng, noe som skyldes
et systematisk arbeid fra styrerne. Det er imidlertid sterkt varierende hvor høyt
sykefraværet er i de enkelte barnehagene.
Høyt sykefravær forhindrer stabilitet i personalet og gjør innimellom at det viktigste
blir å få dagen til å gå rundt med nok personalet. Det har vært arbeidet mye med
sykefraværet i 2013. Det ble satt ned et prosjekt for å jobbe videre med
sykefraværet.
Det er et høyt antall barn i de kommunale barnehagene, særlig blant de eldste barna.
Det bør vurderes å redusere antall barn til 24 –26 per avdeling og ikke som i dag 26
–28. Det vil føre til dyrere barnehager, men forhåpentligvis en mindre slitsom
hverdag for personalet slik at sykefraværet kan gå ned.
Å øke bevisstheten rundt pedagogisk dokumentasjon og personalets refleksjonsnivå
er viktig for å få til en kvalitativ god barnehagehverdag for barna. Det er også viktig å
arbeide med overganger mellom hjem og barnehage og barnehage/skole samt
overganger innenfor barnehagene. Enhver overgang er en utfordring som personalet
må hjelpe barna med å takle.
Utvikle læringsmiljøet ute og inne.
Arbeides mer systematisk med språk- og begrepsopplæring i barnehagen.
Konklusjon med begrunnelse:
Rapporten viser at barnehagene arbeider godt innenfor mange felt. Sykefraværet er
fortsatt en utfordring. Det pedagogiske innholdet i barnehagen er på et høyt nivå. Det
er en kontinuerlig utvikling og medarbeiderne er dyktige, engasjerte og
løsningsorienterte.
Kvalitet i barnehagen handler mye om de valgene personalet til enhver tid tar. Derfor
er refleksjon og dokumentasjon et grunnleggende verktøy barnehagene bruker for å
utvikle barnehagene videre. Det er gjennom refleksjon personalet kan se på egen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 07.05.2014

Side 27 av 43

praksis og eventuelt endre den. Med felles pedagogisk plattform for de kommunale
barnehagene legges det felles føringer for barnehagene.
Kan vedtaket påklages?
Nei
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HOK-21/14
Tilstandsrapport

- Skoler 2013

Saksbehandler:
Ellen Benestad
Behandlingsrekkefølge
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
2 Kommunestyret

Saksnr.:
21/14

14/01691-1
Møtedato
07.05.2014

Rådmannens innstilling:
Samlet tilstandsrapport for skolene i Ås 2013, vedlagt alle skolenes rapporter,
vedtas.
Ås, 21.04.2014
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Etatssjef oppvekst og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Kommunestyret
Vedlegg: Dokumentet ligger på lesebrett: Utvalgsdokumenter /Vedlegg til flere utvalg
1. Tilstandsrapport for skoler i Ås kommune 2013
2. Tilstandsrapport 2013 - Brønnerud skole
3. Tilstandsrapport 2013 - Kroer skole
4. Tilstandsrapport 2013 - Nordby skole
5. Tilstandsrapport 2013 - Nordbytun ungdomsskole
6. Tilstandsrapport 2013 - Rustad skole
7. Tilstandsrapport 2013 - Sjøskogen skole
8. Tilstandsrapport 2013 - Solberg skole
9. Tilstandsrapport 2013 - Ås ungdomsskole
10. Tilstandsrapport 2013 - Åsgård skole
Vedtak i saken sendes til:
Oppvekst- og kultursjef
Rådgiver skole
Rektorene ved alle grunnskolene
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide
en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. 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. Kommuner har ansvar for
utarbeidelse av årlig tilstandsrapport.
Opplæringsloven § 13 -10. Ansvarsomfang:
……. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om
tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til
læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av
skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private
grunnskolane.
Krav til innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og
læringsmiljø, men skoleeier står fritt til å utvide innholdet i tilstandsrapporten ut fra
lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som
grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden.
I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre
elevenes ferdigheter og faglige utvikling. De dataene som er tilgjengelig i
Skoleporten, inneholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor
evt. benytte andre kilder for datainnhenting.
Det generelle systemkravet
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. Kravet til internkontroll omfatter alle plikter som
påligger skoleeier etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor videre
enn det tilstandsrapporten dekker.
Personvern
For å sikre at det ikke blir publisert opplysninger som indirekte kan identifisere
enkeltelevers personlige forhold, har Utdanningsdirektoratet laget åtte prikkregler for
publisering av resultatene på nasjonale prøver. 3 av disse kan være aktuelle.
Prikkregler 1, 2 og 4::
1. Dersom verdien for ett eller flere mestringsnivå er basert på resultater for 1 til
4 elever og totalt antall elever i utvalget er mindre enn 30, skal verdiene på
samtlige mestringsnivåer unntas offentlighet.
2. Dersom 100% av elevene er plassert på samme mestringsnivå, skal verdiene
på samtlige mestringsnivåer unntas offentlighet.
4. Verdien for gjennomsnitt skal unntas offentlighet dersom gjennomsnittet er
basert på færre enn 10 elever.
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Det er spesielt prikkeregel 1 som kommer til anvendelse, da flere av elevgruppene
som har avlagt nasjonale prøver i Ås er færre enn 30 elever.
Rapportene fra hver enkelt grunnskole følger som vedlegg til saken. De resultatene
på nasjonale prøver som omfattes av taushetsplikten, er strøket ut i den enkelte
skoles rapporter, men legges fram for lukket møte i hovedutvalget.
Rapportene kan allikevel inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette kan
være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Det minnes om at disse
opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller
personopplysningslovens bestemmelser.

Sammendrag av den felles tilstandsrapporten for Ås-skolen 2013:
Gruppestørrelse
Ås kommune har svært store grupper på ungdomstrinnet, langt større enn Akershus
og landsgjennomsnittet. Det siste året har gjennomsnittsstørrelsen på gruppene i
Akershus og i landet gått ned. Nedgangen skyldes innføring av valgfag hvor
gruppene skal være mindre enn i ordinær undervisning. I Ås kommune har derimot
gjennomsnittsstørrelsen på gruppene økt betraktelig. Det arbeides nå med å endre
økonomimodell i skolene slik at ungdomstrinnet blir tilført mer midler. Dette vil
imidlertid gå på bekostning av barnetrinnet og en konsekvens av dette vil være større
grupper på barnetrinnet og færre ressurser til tidlig innsats.
Nasjonale prøver
Lesing
Det er store forskjeller mellom skolene på barnetrinnet. Dette preger også elevene
når de begynner på ungdomsskolen.
5. trinn
Ås kommune ligger på samme gjennomsnittlige nivå som Akershus i 2013 når det
gjelder 5. trinn. Det er imidlertid for mange som leser på laveste mestringsnivå og for
få som er på høyeste nivå. Det er store variasjoner mellom skolene, fra den skolen
som har 6% på laveste nivå til den som har 56%. Tilsvarende er det store variasjoner
mellom skolene på høyeste nivå, fra 10% til 60%.
8. trinn
Ås kommune ligger under snittet i Akershus på 8. trinn, men over
landsgjennomsnittet. Resultatene på 8. trinn er barneskolens resultater. Det varierer
fra en barneskole som har 0% på de 2 laveste mestringsnivåene til en barneskole
som har 25%. På samme måte varierer det mellom en skole som har 0% på de to
øverste mestringsnivåene til en som har 62% på de to høyeste nivåene.
9. trinn
Ås ligger under snittet i Akershus på 9. trinn, men over landsgjennomsnittet. Elevene
heves en del fra 8. til 9. trinn. Det er i snitt 16% på de to laveste nivåene og 49% på
de to høyeste. Det er fortsatt for mange elever som ikke er gode lesere når de går på
9.trinn.
Regning
Ås kommune ligger i regning på landsgjennomsnittet på 5. trinn, men under snittet i
Akershus. På 8. og 9. trinn ligger man over landsgjennomsnittet og på snittet i
Akershus.
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5. trinn
I gjennomsnitt er det 23% av elevene på 5. trinn som regner på laveste
mestringsnivå, mens det variere mellom skolene fra 12% til 42% av elevene som
skårer på laveste mestringsnivå. Tilsvarende er det 26% som regner på høyeste
nivå. Også her varierer det mellom skolene fra 5% til 42%. Det er noe mindre
variasjon enn året før.
8. trinn
På 8. trinn er det 25 % av elevene som ligger på de 2 laveste mestringsnivåene. Det
er 46% som skårer på de to høyeste mestringsnivåene.
Det er store forskjeller mellom skolene fra en skole som har 52% av elevene på de
2 laveste mestringsnivåene til den som har 6%. På samme vis er variasjonen like stor
på de 2 høyeste nivåene; fra 16% til 57%. Barneskolen med færrest elever på
laveste trinn (6%) er også skolen med flest elever på høyeste trinn (57%). Som
skolen selv sier, dette trinnet har hatt lærer med spisskompetanse innen faget.
9. trinn
På 9. trinn er det 16% på de to laveste mestringsnivåene og 46% på høyeste. I 8.
klasse hadde dette trinnet 29% på de to høyeste nivåene og 31% på de 2 laveste
nivåene. Begge ungdomsskolene har hevet elevnivået omtrentlig likt.
Engelsk
For andre år på rad ligger Ås kommune under landsgjennomsnittet og snittet for
Akershus på 5. trinn, men har i 2013 nådd snittet i Akershus for 8. trinn. Dette kan
tyde på at læringstrykket i engelsk ikke er høyt nok de første årene, men øker på
mellomtrinnet. .
5. trinn
Ser man på elevene som gikk på 5. trinn i 2012/13 og 2013/14 så er det flere som
skårer på laveste mestringsnivå og færre på høyeste mestringsnivå enn tidligere. Det
må settes inn en innsats på mellomtrinnet for å heve nivået i engelsk før disse
elevene begynner på ungdomsskolen. I tillegg må læringstrykket i engelsk være
høyere fra første stund på skolen.
Også her varierer resultatene mellom skolene; fra 14 til 41% på laveste
mestringsnivå til mellom15 og 39% på høyeste mestringsnivå.
8. trinn
Her varierer resultatene mellom skolene fra 0% til 34% på de to laveste nivåene. På
de høyeste nivåene varierer det mellom 16% til 50%. Deter samme skole som har
0% på laveste mestringsnivå og samtidig har prosentvis flest elever på høyeste
mestringsnivå.
Karakterer
Skriftlige eksamenskarakterene er likt eller bedre enn Akershus i alle fag bortsett fra i
matematikk. Standpunktkarakterene er omtrent som tidligere.
Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng blir i flere sammenhenger brukt som indikator på læringsresultat
og baserer seg på standpunkt og eksamensresultater. Det er variasjoner i
grunnskolepoengene i Ås kommune gjennom de siste 4 årene. Ås kommune ligger i
2013 for første gang siden 2009/2010 under Akershus. Men deter liten forskjell
mellom Ås kommune og snittet i Akershus. Generelt er grunnskolepoengene økende
i hele landet. Snittet i landet er i 2013 40,1, mensdet i Akershus er 41,1. .Ås

Hovedutvalg for oppvekst og kultur07.05.2014

Side 32av 43

kommune har 41,0.
Gjennomføring 1. år videregående skole
I 2012 fullførte og bestod 87% av elevene som gikk ut av 10. trinn i 2011 fra Ås
ungdomsskole og 84,8% av elevene som gikk ut av Nordbytun ungdomsskole.
Skolene i Ås har tidligere ligget under gjennomsnittet i Akershus når det gjelder å
fullføre og bestå 1. år på videregående skole, men det har snudd.
IKT
Utstyret begynner å bli foreldet og bør skiftes ut både på barnetrinnet og
ungdomstrinnet.
Det må foretas et investeringsløft når det gjelder IKT i barneskolen og
ungdomsskolen ellers blir elevene i Ås hengende etter.
Elevenes læringsmiljø
Resultatene fra elevundersøkelsen er sterkt forsinket og foreligger ikke ennå.

Sammendrag av de enkelte skolers tilstandsrapporter 2013:
Under presenteres hver enkelt rektors sammendrag og vurderinger av sin skole i
2013:
Brønnerud skole er hjertet i Vestbygda. Det er et sterkt engasjement for skolen i
lokalmiljøet. Skolekretsen representerer mangfoldet i Ås med gårder, boligfelt, NMBU
og med elever fra flere nasjonaliteter.
Det er svært ujevne kull på de ulike årstrinn, noe som girutfordringer ift organisering
av elevgrupper og klasser. Det medfører at det kan bli store variasjoner i resultater i
nasjonale prøver. Ved å regne resultatene som et snitt over flere år, vil tallene gi et
riktigere bilde.
Elevenes læringsresultater vist ved nasjonale prøver, ligger samlet sett omtrent på
gjennomsnitt i Ås kommune. I noen år og i noen fag med høyere skår enn snittet, og i
noen fag og år med lavere snitt.
Personalet har høy kompetanse og med en bred dekning avspisskompetanse i
mange fag samlet sett.
Kontaktlærers oppfølging av den enkelte elev har høy prioritet. Forskning viser at
relasjon mellom lærer og elev er viktig for elevens læringsutbytte. Elevsamtaler og få
elever pr kontaktlærer er faktorer som styrker lærers mulighet for å skape en god
relasjon og for tett oppfølging av hver elev.
Kroer skoles resultater på nasjonale prøver 5.trinn og kartleggingsprøver på 1. –
3.trinn er tilfredsstillende og vi har nådd målene våre i årsplanen for 2013.
Resultater på nasjonale prøver 8.trinn indikerer at vi fortsatt må ha fokus på lese- og
regneopplæringen på 5. –7.trinn.
Arbeid med egen vurderingspraksis har ført til atelevene i større grad opplever at de
får tydelige tilbakemeldinger om hvordan de kan forbedre seg, og hvilke krav som
stilles til dem i det faglige arbeidet. Vurdering for læring er et av våre
satsningsområder.
Skolen har stort fokus god klasseledelse. Relasjon mellom lærer og elev er helt
avgjørende for et godt læringsutbytte.
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Egen trivselsundersøkelse på 1. –4.trinn viser at elevene trives på skolen. Vi
avventer resultatene på Elevundersøkelsen 2013. Arbeid med sosial kompetanse og
kjerneverdier preger undervisningen hele året.
Skolen har hatt fokus på tidlig innsats og styrket opplæringen på småtrinnet, spesielt
på 1.-2.trinn. Dette omfatter styrking av språk-, leseferdigheter og andre ferdigheter
som er grunnlag for senere læring. Det er viktig å fange opp og følge opp de elevene
som trenger hjelp og støtte så tidlig som mulig i opplæringsløpet. Vi håper derfor å
kunne videreføre leseveilederstillingen på skolen også neste skoleår.
Tiltak i forhold til arbeidsmiljøet i personalet har vært også gjennomført. Resultatene
på Medarbeiderundersøkelsen 2014 vil vise om tiltakene våre har hatt effekt. Dette er
viktig for å legge til rette et godt læringsmiljø for elevene.
Personalet har god kompetanse og vi er opptatt av å dele kunnskaper med
hverandre.
Nordby skole er i en overgangsfase der eldre ansatte slutter og nye ansatte kommer
inn. Skolen går nå også inn i en videre utvikling av vårt engasjement i OUR-network,
Synlig læring eller Visible Learning, basert på Hatties forskning. Grunnleggende
ferdigheter, filosofi for barn og generelt økt læringstrykk vil være i fokus fremover,
begrunnet i hva vi kan lese ut av de forskjellige resultatene. Svært mye går bra på
Nordby skole, og svært mye kan bli bedre. Skolen tar med seg resultatene fra 2013
og gjør nødvendige endringer i praksis som på sikt vil føre til gode læringsresultater
for våre elever.

Rustad skoles resultater på nasjonale prøver 5. trinn er tilfredsstillende ut i fra at
elevene har hatt god framgang. Dette trinnet har hatt en del utfordringer, men viser
nå god framgang. I engelsk er det strålende resultater. Målene for enkeltelever er
nådd.
Resultatene på nasjonale prøver 8. trinn er svært gode og ligger godt over nasjonalt
nivå.
Skolen kartlegger grundig på alle trinn og har jevnlig dialog med lærerne om tiltak,
tilpasset opplæring for den enkelte og tilbud om bistand fra leseveileder og
ressursteamet. Dette gjelder også innenfor klassemiljøarbeidet og utvikling av sosial
kompetanse på individ og gruppenivå.
Lærerne mestrer i større grad «Vurdering for læring», de utvikler læringsmål på en
mer kompetent måte og elevene på mellomtrinnet medvirker i kriterieutviklingen.
Elevene har fått større forståelse for hva de skal lære og hvordan de må arbeide for
å nå målene.
Skolen har hatt og har høyt trykk på grunnopplæringen 1. –3. trinn. Dette gjelder
både lese- og skriveopplæringen og i matematikk. Det er etutstrakt samarbeid
mellom lærerne på disse trinnene, de deler erfaringer og bistår hverandre i
kompetanseheving. Dette gjøres systematisk. Skolen har lojale, hardt arbeidende og
motiverte lærere som lar seg begeistre over den kompetansehevingen de har fått.
Endringene i grunnopplæringen har skapt noe uro i foreldregruppa. Vi vil derfor tilby
mer informasjon i tiden framover. Dette gjelder spesielt opplæringen i tallforståelse.
Ressursteamet ved Rustad består av to spesialpedagoger, en vernepleier med
pedagogisk utdanning og leseveileder. Disse jobber i team og tilbyr utredning,
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kartlegging, veiledning, direkte undervisning, IKT opplæring, spesialundervisning,
lesekurs og individuell oppfølging av enkeltelever og hele klasser. Teamet har høy
kompetanse og er svært effektive. Deres innsats har ført til stor nedgang i
spesialundervisningen. Det blir raskt satt inn tiltak. Vi har også et meget godt
samarbeid med PPS til gjensidig nytte. Elevene verdsetter dette arbeidet høyt og
deres undervisning og bistand har høy status blant elevene.
4. trinn prøver ut Ipad i ordinær opplæring. Dette krever mye av lærerne. Både elever
og lærere synes dette er spennende. Nå er det gått knappe 6 mnd siden prosjektet
startet. De er godt i gang, men det tar tid å få dette til å bli en integrert del av fagene.
Det har vært en del tekniske vansker som har hindret framgangen.
Ipad som læringsbrett for dyslektikere og for elever med behovfor mer tilpasset
opplæring, har vært en suksess. Elevene er blitt mye mer aktive i læringen og jobber
mer konsentrert og mer selvstendig enn tidligere. De skanner tekster, setter på seg
øretelefoner og får opplest alle tekster de har behov for å høre. Dysleksien hindrer
dem ikke i faglæringen. I tillegg lærer de Touch og blir effektive i skriveprosesser.
Det er et dyktig, aktivt og kompetent personale ved Rustad skole. De bidrar til intern
kompetanseheving, bistår hverandre og deler erfaring.

Sjøskogen skole har hatt fokus på elev- og læringsmiljøet gjennom hele 2013.Selv
om resultatene fra elevundersøkelsen 2013 ikke foreligger, har skolen grunnlag for å
melde at det er et godt elev og læringsmiljø ved Sjøskogen skole. Arbeidsmiljøet i
timene er godt, og det er få alvorlige konflikter i friminuttene. Mobbing og krenkende
atferd forekommer, og dette blir tatt tak i i hht skolens prosedyrer. Sosial læreplan er
under utarbeidelse.
Skolens SFO tilbud er blant de beste i landet, takket være god ledelse og dyktige
ansatte.
Alt dette gir et godt utgangspunkt for intensivering av det faglige arbeidet på skolen.
Når PALS-arbeidet (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) innføres
for elevene inneværende skoleår, er det en forventning til at dette skal ha positiv
effekt på læringsmiljøet, mobbing og også danne grunnlag for økt læring og mestring
hos elevene.
Skolen har hatt fokus på arbeid med grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og
engelsk.
Dette arbeidet er intensivert helt fra 1. trinn. Skolen har nå leseveileder, og en
leseveileder er i videreutdanning. Skolen har også matematikkveileder. I tillegg
deltar lærerne på småskolen i kommunens prosjekt for å sikre elevenes mestring av
grunnleggende ferdigheter i regning (Theglander)
De tiltak skolen har igangsatt for faglig utvikling hos elevene, mener en å se positiv
effekt av. Dette arbeidet videreføres derfor. I tillegg har skolen forventning til det
kommunale satsningsprosjektet Visible learning / Synlig læring, som fokuserer på
hva skolen kan gjøre for å øke læringstrykk og læringsutbytte.

Hovedutvalg for oppvekst og kultur07.05.2014

Side 35av 43

Ustabilt og tregt datanettverk virker demotiverende både på elever og lærere i forhold
til å kunne nytte IKT som verktøy i opplæringen.
Klasseromskapasiteten er nå fullt utnyttet, også vedr. reservekapasitet.

Solberg skoles resultater som det vises til i denne rapporten, er fra nasjonale prøver
på 5. trinn. Det blir i tillegg tatt kartleggingsprøver på flere trinn hvert år.
Elevundersøkelsen tatt høst 2013, er ikke publisert på skolenivå ennå.
Skolen jobber godt med lesing og skriving. Der har vi prioritert en 60% stilling til
«leselærer» som har veiledningssamtaler med alle elever på skolen minst en gang i
året. I tillegg følges alle «svake lesere» tett med treningsøkter og veiledning på
videre framgang. Foreldrene blir informert på foreldremøter og utviklingssamtaler.
Resultatene er lavere enn forgående år; det er som forventet. Vi vet hvor vanskene
befinner seg hos enkelt elever på 5. trinn dette skoleåret.
Skoleringen vi har startet opp i forbindelse med prosjektet synlig læring, gjør at vi er i
gang med å utvikle gode vurderingsrutiner.
Det er vanskelig over tid å jobbe i så trange lokaler som det nå er på Solberg. Vi har
ikke lenger plass til å undervise i mindre grupper. Det er derfor vanskelig å få til
optimal tilpasset opplæring.
De praktisk estetiske fagene mangler gode lokaler. Kunst og håndverksavdelingen
vår er flyttet ut på Solberg gård.
Musikkrommet er lite og må pakkes vekk etter dette skoleåret for å gi plass for
høstens 1.trinnelever.
Skolen mangler areal for gode aktiviteter i naturfag og matematikk. For en del av
elevene våre er det et tydelig savn at det meste av undervisningen kun kan foregå i
store grupper i vanlige klasserom.
Skolen er glade for at kommunestyret vedtok å bygge ny skole på møtet i mars 2014.
Det er viktig at planleggingen starter så raskt som mulig.

Åsgård skole: CDE ( Community Designed Education) prosessen har skapt et
høyere refleksjonsnivå i personalet. De pedagogiske diskusjonene er bedre
teoriforankret og undervisningen i større grad relatert til forskning. Det kommunale
fokuset på «Synlig læring» passer derfor godt inn i vårt utviklingsarbeid.
I visjonen har skolen som mål å undervise på en variert måte, tilpasset den enkelte
elev. Skolen skal begeistre barna og ha klare forventninger i forhold til prestasjonene.
Skolen har fokus på faglig utvikling hos elevene, og i hjem-skole planen er tiltak rettet
inn mot foreldrenes ansvar for den faglige utviklingen hos barna.
Systemarbeidet rundt elevene som vi nå har hatt i fokus over mange år har god
effekt. Skolen har en rolig og fornøyd elevgruppe. Det drives godt elevrådsarbeid og
trivselsleder ordningen fungerer. De voksne er tett på elevene både ute og inne, stor
grad av årvåkenhet og reaksjon på uønsket adferd. Rask og tett kontakt med
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hjemmet dersom det er saker av mer alvorlig karakter. Skolens «Plan for positivt
skolemiljø» ( Beredskapsplanen) er en god plan som er i bruk.
Nordbytun ungdomsskole
Store klasser gjør at det er vanskelig å få gitt alle elevene den tilpassede
opplæringen de har krav på. Stadig flere elever krever også stadig mer individuell
opplæring, og dette byr på utfordringer. Dette krever store ressurser.
Vi har lærere som er godt faglig kvalifisert, og det gir utslag på elevenes resultater.
Det ser vi blant annet på grunnskolepoengene som ligger over snittet både i
Akershus og nasjonalt. Vi har en lærerstab med høy utdanning, og det er lett å
rekruttere lærere med høy utdanning.
PALS-arbeidet på Nordbytun gir et positivt utslag på skolemiljøet. Vi har elever som
trives og som har en god adferd. Det rapporteres om lite mobbing, og det vi
oppdager tar vi tak i umiddelbart.
Medarbeiderundersøkelsen og medarbeidersamtalene viser at det er høy trivsel blant
personalet, og mellom lærerne og elevene. Lærerne samarbeider godt med fagene
både innad på trinnet og på tvers av trinnene.
Vi har også svært fine lokaler, både til elevene og til de som jobber på Nordbytun.
Dette er med på å skape trivsel.
Ås ungdomsskole
1. Skolen har en lavlærerdekning og det er krevende å dekke de økende
behovene i elevgruppa. Det er stadig flere elever med spesielle behov. Flere
av disse har vedtak som medfører stor grad av ekstra bemanning.
Valgfagene er krevende både ressursmessig og organisatorisk.
2. Skolen hever elevenes leseferdigheter betydelig fra 8. til 9. trinn. Betydelig
heving av matematikkresultatene også, men dårligere utgangspunkt(8.trinns
resultat)
3. Gode eksamensresultater til muntlige eksamen
4. Gode eksamensresultater både i matematikk, engelsk og norsk hovedmål.
5. Relativt mange elever med spesialundervisning som begynte i 8. klasse
høsten 2013. Flere med store behov. Krevende å dekke opp deres
rettmessige behov.
6. Godt faglig kvalifisert personale. To lærere påbegynte videreutdanning i
matematikk høsten 2013.
7. Høy utdanning hos skolens lærere. 46 % med lektor og lektor med tilleggsutd.
Det betyr også dyre lærere
8. Flere får etterutdanning –mye av det foregår i skoletida Utvikariering er et
stort problem. Det medfører ekstrabelastning for de som er igjen og ofte et
dårligere tilbud til elevene.
9. Gode lokaler.
10.Fornøyde elever i forhold til karriereveiledning. God oppfølging av rådgiverne.
11.De aller fleste elevene opplever at det nok utfordringer og de har bra
mestringsopplevelse.
3 elever tar videregående pensum i matematikk med vg1-eksamen våren
2014.
12.Lite sykefravær i personalet
13.Medarbeidersamtalene indikerer svært høy trivsel i personalgruppa og god
faglig delingskultur. Lærernes trivsel er avgjørende viktig for elevenes trivsel.
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Vi har høyt fokus på å skape gode relasjoner mellom elever og lærere. Det er
av avgjørende betydning for godt læringsutbytte.

Vurdering:
Det utføres mye godt arbeid i skolen med fokus på elevers læringsutbytte. Det er
utarbeidet en strategisk plan for skoler og barnehager i Ås for perioden 2014 - 2017.
Følgende felles mål og tiltak skal arbeides med i 2014:
Synlig læring –hva gir den beste læringsprogresjonen for elevene
Tiltak i 2014
Kartleggingpå skolenefor å fastsettekommunensnåværendeståstedinnenfor
de fem hovedområdene:
o Densynliglærendeelev
o Kjenndin innvirkning
o Effektivetilbakemeldinger
o Inspirerteog engasjertelærere
o Densynliglærendeskole
Analyseav resultater og utarbeidingav tiltak for skoleåret2014-15på bakgrunn
av resultater fra datainnsamlingen.

Grunnleggende ferdigheter
Elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk på nasjonale prøver må
heves og innen 2017 ha nådd følgende målsetting:
5. trinn: Minst 1/3 av elevene på høyeste mestringsnivå. Færre enn 1/5 av
elevene på laveste mestringsnivå.
8. trinn: 40 –45% av elevene på de 2 høyeste mestringsnivåene og færre enn
15% på de 2 laveste mestringsnivåene.
9. trinn: Minst 50% av elevene på de 2 høyeste mestringsnivåene og ikke flere
enn 2% på laveste mestringsnivå.
Tiltak i 2014
Utarbeideen helhetlig plan for engelskfaget
Utarbeidekartleggingsplanfor alle skolenei Ås
Utarbeideen helhetlig plan for matematikk
Ut fra den strategiske planen, elevundersøkelsen, nasjonale prøver, medarbeiderundersøkelse og andre kartlegginger utarbeider skolene sine tiltak for å nå
målsettingen om at alle elever skal ha progresjon i sitt læringsløp og at elevenes
ferdigheter i lesing, regning og engelsk skal bedres.
Under følger hva den enkelte skole mener er de viktigste tiltakene som skolen skal
gjennomføre for å bedre elevenes og skolens resultater i løpet av 2014
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Brønnerud
Grunnleggende
ferdigheti regning.
B-L.Theglander
prosjektet
, nå for1.-3.trinn
Veiledning
og kompetanseheving
forallelærernepåsmåtrinnet.
Høylærertetthet
i innlæringen
i matematikk.
Høylærertetthet
i leseopplæringen
påsmåtrinnet.
Videreutvikling
av leseveilederfunksjonen.
Individuell
oppfølging
av leseferdigheten
til alleelevenepå småtrinnet.
Styrkingav engelskpåsmåtrinnet.
Trinndelte
grupper.Lærermedgodkompetanse
i
faget.
Øktkompetanse
i personalet
i arbeidetmedelevenes
skole–og læringsmiljø.
ARTutdanning
forengruppei personalet.
Treningsgrupper
i sosialkompetanse
forelevenepåalletrinn.
Naturfagkompetanse.
Prosjekti samarbeid
med
U i O/Naturfagsenteret.Den
naturligeskolesekken.
(DNS)Kompetanseheving
for
personalet
DNS-prosjekt,.
Utviklingav/tverrfaglig
undervisningsopplegg
foralleklassetrinn.
Kroer
- Følgekommunens
kompetanseutvikling
i forholdtil matematikk
- Enlærerharsøktvidereutdanning
i matematikk
- Drøftemetoderogarbeidsmåter
i engelskundervisningen
- Kompetanseheving
Lesing:
- Kunnevidereføre
leseveilederstilling
- Fortsattkompetanseheving:
^ Lese-oglæringsstrategier
^ Veiledetlesing
- Dagliglesingpåalletrinn
- Aktivbrukav skolebibliotek
ogbibliotekbuss
Synliglæring–fokuspåelevenes
progresjon
Skolemiljøutvikling
–vurdereogfinneframtil programfordagligtreningav sosiale
ferdigheter
Nordby
Gjennomføre
minst3 trinnmøter
i løpetavåret.
Tilsetteto inspektører
Opprettholde
leseveilederstilling
Videreføre
satsningpåsynliglæring
Videreføre
lesekursog regnekurs
Arbeidevideremedå styrkekompetansen
i engelskfaget
Videreføre
ogutvideI-Padprosjektet
dersomdetfinnesmidlertil dette.
KOM-prosjektet
videreføres.
Videreføre
PALS(positivatferd,støttende
læringsmiljø
ogsamhandling
i skolen)
Hafokuspåviktigheten
av grunnleggende
ferdigheter
i allefag.
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Rustad
-Fortsette
å følgekommunens
kompetanseutvikling
i matematikk
(øktkompetanse
i
hvordanarbeidemedgrunnleggende
ferdigheter
i matematikk).
- Tolærereharsøktvidereutdanning
i matematikk,
menfåttsignalerpåat bareen får
plass.
- Økerinnsatsen
medå automatisere
addisjonstabellen
oggangetabellen
vedbrukav
Tempolex.
- Interntsamarbeid/erfaringsdeling
ombegynneropplæringen
i matematikk.
- Kompetanseheving
i matematikk
for mellomtrinnet
v/ MonaRøssland.
Internkompetanseheving:
Lærerneunderviser
etterprinsippene
i Læringssløyfa.
Årligrepetisjon
og
opplæring
av nyelærere.
Hvaoghvordantrenei automatiseringsferdigheter
i lesing,regningogengelsk.
Ressursteamet
vedskolenlæreropp.
Elevmedvirkning
i læringsprosessen
Klasseledelse
Skolensogkommunens
lese-ogskriveutviklingsplan.
Erfaringsdeling
og
tiltaksplaner
lagespåtrinnogteam.
Matematikk
påmellomtrinnet,
4. –7.trinn.KursmedMonaRøssland
ogintern
erfaringsdeling.
Erfaringsdeling
i å setteundervisningsmål
ogå utviklekriterier.
Synliglæring:Vi videreutvikler
systemet
medå gjørelæringensynligforelevene.Vi
lærerå regneossframtil progresjon
etterJohnHattiesinmetode.
Skolenssosialelæreplanvidereutvikles.
Grunnleggende
ferdigheter
i sosialkompetanse
skalinngåi detdagligearbeidet.
Ukentligfilosofipåalletrinn.Videreføre
opplæringen
i filosofi.Kunet trinnmangler
kompetanse.
Sjøskogen
Deltai kommunal
satsningpåSynliglæring
Videreutvikle
veiledning
i lesing
Fortsattvidereutdanning
av veilederi lesing
Fokuspåveiledning
oggodpraksisi regning/ matematikk
Størregradav variasjoni matematikkopplæringen
Videreutvikle
skolensomPALS-skole
Utarbeide
ogiverksette
sosiallæreplanforskolen
Solberg
Synliglæring
Matematikk
påsmåtrinnet
Utarbeide
enplanforsystematisk
arbeidmedkjerneverdiene
Opplæring
av ny(e)leselærer(e)
Ryddeplasstil 32nye1. trinnselever
til høsten
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Åsgård
Allundervisning
i norsk,matematikk
ogengelskharklaremålogkriterierslikat elevene
vethvasomer måletforundervisningen
oghvademågjørefor å nådet
Utarbeide
egenplanfor lese-ogskriveopplæringen
vedskolen.
Revidere
skolensplanforkartlegging
og oppfølging
av fagligeresultater.
Tai brukverktøyfor registrering
av resultater
Allebrukerleseutviklingsskjemaet.
Allundervisning
planlegges
i forholdtil holdninger
ogferdigheter
i tilleggtil detfaglige
innholdet(ASK-modellen)
Hvavi girav lekser,omfanget
ogoppfølgingen.
Nyereforskningmåstyrepraksis.
Nordbytun
Høsten2014er vi medi gruppe2, satsingen
«Ungdomstrinn
i utvikling».
Satsingsområdene
våre:Lesingi allefag+ klasseledelse
i fag.
Fortsetter
medNyGivpåalletrinn.
Fortsetter
å setteinnekstraressurser
i matematikk.
Parallell-legger
timeplanen
i degrunnleggende
fagene(matematikk,
norsk,engelsk)slik
at lærernekanutnytteressursene
vedå væreto lærerei størregruppe.Merfleksibilitet.
Blibevisstepåalleelevenei klassensinprogresjon
(jfrskolenessatsingpå«Synlig
læring»).
Arrangerer
lesekursforgrupperpåalletrinn.
Skolevandring
–lærendesamtalei etterkant.
Ås ungdomsskole
Høsten2014startervi oppmedskolebasert
kompetanseheving
i samarbeid
med
Universitetet
i Oslo.Detteer et leddi denstatligesatsingen
«Ungdomstrinn
i utvikling»
Vårefokusområder
er klasseledelse
oggrunnleggende
ferdigheti lesing.Universitetet
i
Oslovil værevåreveiledere
gjennomallede3 semestrene
prosjektet
varer.
Synliglæring–hva girbestlæringseffekt/best
progresjon
i elevenes
læringen?
Vilbli en
delavdenskolebasert
kompetanseutviklingen
i pkt.1
Målrettetarbeidmedgrunnleggende
ferdigheter
ogoppfølging
avnasjonale
prøver
Målrettetjobbingi forholdtil eksamen.
Gjøreelevenesågodtforberedt
sommuligi
forholdtil de vurderingskriteriene
somleggestil grunnfor eksamensvurderingen.
Vurdering
forLæring:
Jobbemedstrategier
somutviklerelevenesegenvurderingskompetanse
ogat dei større
gradnyttiggjør
seglærernestilbakemeldinger
og framovermeldinger.
Gi deskoleflinke
eleveneutfordringer
og tilbudomopplæring
videregående
nivå.
ArbeidevideremedNyGIVpedagogikken
i forholdtil degrunnleggende
ferdighetene
på
alletrinn–alle basisfaglærere
kurses.
Forsterket
fokuspåhvasomer godmatematikkundervisning.

Økonomiske konsekvenser:
De fleste av tiltakene har økonomiske konsekvenser, men det tas innenfor
budsjettene som skolene har. De største utfordringene er imidlertid store grupper på
ungdomstrinnet og IKT som må styrkes både når det gjelder investering,
kompetanseheving og drift. Det er ikke ressurser til å øke bemanningen på
ungdomstrinnet uten at det går på bekostning av barnetrinnet.
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Når det gjelder IKT, finnes det i dag ikke ressurser til å gjennomføre en styrking når
det gjelder investering, kompetanseheving og drift.
Konklusjon med begrunnelse:
Det arbeides godt i skolene i Ås med sterk fokus på å øke elevens læringsutbytte,
styrke relasjonen mellom lærere og elever, arbeide med de grunnleggende
ferdigheter, vurdering og finne hva som gir best progresjon for elevenes
læringsutbytte.
En av store utfordringene er den økende elevgruppen med stor atferdsproblematikk.
Dette kommer ikke fram i skolenes tilstandsrapporter, da dette er taushetsbelagte
opplysninger på skolenivå. Dette er elever som krever mye ressurser, for enkelte
godt over kr 1 mill i året. Disse midlene må tas fra skolebudsjettene og fører til at det
blir mindre ressurser til tilpasset opplæring og andre tiltak som bedrer elevenes
læringsutbytte. Sammen med en økning i tilmeldinger til PPS og dermed flere som
skal sannsynligvis har rett til spesialpedagogisk hjelp, opplever skolene at det er
mindre ressurser enn tidligere til vanlig undervisning.
Kan vedtaket påklages?
Nei
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