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Ås, 15.01.2019 
 

 
Einride Berg 
leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 05 eller  
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Informasjon fra leder og eventuelt 

Referatsaker  
 
Saknr Arkivsak Tittel 
1/19 18/03326-5 Saksutskrift Kommunestyret 21.11.2018 Søknad om 

fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap) 
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Saker til behandling  

HOK-1/19 
Forslag om endring - Forskrift om skolefritidsordningen i Ås 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  18/03164-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/19 21.01.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/19 23.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Forslag om endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås, vedtas.  
 
 
Ås, 09.01.2019 
 
Ellen Benestad  
Kommunalsjef  
oppvekst og opplæring   
  
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg: 
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune - endret etter høringsinnspill 
Høringsbrev - Endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås 
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune - forslag til endring 
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås - gjeldende 
Høringsuttalelse - Nordby skole FAU 
  
Høringsuttalelse - Solberg skole FAU 
Høringsuttalelse - Brønnerud skole FAU 
Høringsuttalelse - Kroer skole FAU 
Høringsuttalelse - Åsgård skole SU 
Høringsuttalelse - Sjøskogen skole FAU 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer og SFO-ledere ved den enkelte barneskole 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Forslag til endringer i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune har vært ute 
på høring. Kommunen har bedt høringsinstanser om høringsuttalelser/innspill på 
vedlagt endringsforslag, med høringsperiode fra 7. november til 7. desember 2018. 
Høringen har i tillegg vært åpen for alle.  
 
Det er i hovedsak framsatt forslag om strukturelle endringer, samt at innhold i 
paragrafene som omhandler foreldrebetaling og oppsigelse/endring av tilbud er 
tydeliggjort. Det er ikke foreslått endringer i oppholdstid. Deltids- og heltidstilbudene 
er som før.  
 
Fakta i saken: 
Forskrift om skolefritidsordingen i Ås regulerer rammer for drift av 
skolefritidsordningen. Krav til kommunale vedtekter om SFO er regulert i 
opplæringsloven § 13-7 tredje ledd, og lyder som følger:  
 
Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om  
a. eigarforhold  
b. kven som er opptaksmyndigheit  
c. opptakskriterium  
d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen  
e. foreldrebetaling  
f. leike- og opphaldsareal  
g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid  
h. bemanning og leiing 
 
Satser justeres årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettvedtak, medio 
desember. Gjeldende forskrift ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 
17.02.2016, jf. HOK-sak 9/16. Kommunestyret vedtok redusert foreldrebetaling i 
skolefritidsordningen den 25.5.2016, jf. K-sak 35/16. Gjeldende forskrift ble altså 
vedtatt før kommunestyret vedtok å innføre redusert foreldrebetaling.  
 
Rådmannens forslag om endringer tydeliggjør derfor spesielt rammer som regulerer 
behandling av søknader om inntektsredusert foreldrebetaling. Øvrige forslag til 
endringer er av strukturell karakter, i hovedsak regler knyttet til forsinket 
foreldrebetaling og oppsigelse av plass grunnet mislighold.  
 
Følgende forslag til endringer ble sendt ut på høring, med høringsperiode 7. 
november til 7. desember:  
 
Oversikt endringer:  

 § 1. Hjemmel er fjernet. Henvisning til hjemmel er lagt under dokumenttittel.  

 § 1. Virkeområde tidligere § 2 Virkeområde. Deler av tekst er lagt under ny § 

2. Styring. Liten formell endring i tekst.  

 § 2 Styring, er ny. Deler fra tidligere § 2 Virkeområde og § 13 Bemanning, 

styring og ledelse.  

 § 4. Opptak, tidligere § 4 Opptaksmyndighet og § 5 Opptaksperiode. Andre 
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ledd er nytt. 

 § 5. Opptakskriterier, tidligere § 6 Opptakskriterier.  

 § 6. Åpningstid/ferie- og plandager, tidligere § 8 Åpningstider og § 9 Ferie- 

og fridager. Endring i overskrift; fridager er byttet ut med plandager.  

 § 8. Ledelse og bemanning, tidligere § 13 Bemanning, ledelse og styring. 

Styring fra overskrift er tatt bort, samt deler som omhandlet styring er flyttet til 

ny § 2. Styring.  

 § 9. Foreldrekontakter, tidligere deler av § 13 Bemanning, ledelse og styring.  

 § 10. Leke- og oppholdsarealer, tidligere § 14 Leke- og oppholdsarealer.  

 § 11. Foreldrebetaling, tidligere deler av § 12 Foreldrebetaling. Ny tekst som 

reguler fastsettelse av inntektsgrunnlag, og presiserer forvaltning av redusert 

foreldrebetaling.  

 § 12. Betalingsregler, er ny. Tidligere deler av § 12 Foreldrebetaling.  

 § 13. Forsinket og manglede betaling, er ny. Tidligere deler av § 12 

Foreldrebetaling. Tekst endret for tydeliggjøring av innhold.  

 § 14. Gebyr ved for sen henting, er ny. Tidligere deler av § 12 

Foreldrebetaling.  

 § 15. Oppsigelse/endring av tilbud fra foresatte, tidligere deler av § 11 

Oppsigelse/endring av tilbud. Tekst lagt til, tydeliggjøring.  

 § 16 Oppsigelse på grunn av mislighold, er ny. Tidligere deler av § 11 

Oppsigelse/endring av tilbud og § 12 Foreldrebetaling. Tekst endret for 

tydeliggjøring av innhold. I tillegg er det gjort følgende endring av vesentlig 

karakter:  

fra § 11 Oppsigelse/endring av tilbud, femte avsnitt:  
Kommunen kan si opp med en måneds varsel fra den 1. eller 15. i hver måned 
dersom det foreligger vesentlig mislighold av avtalen. 
til § 16. Oppsigelse på grunn av mislighold, bokstav a) andre setning:   
Manglende betaling som har gått til inndrivelse gjennom rettslig inkasso, 
medfører øyeblikkelig oppsigelse av plassen, dersom ikke andre særskilte 
betalingsavtaler er inngått skriftlig.  

 §. 17 Klage. Tekst endret for tydeliggjøring av hva som regnes som 

enkeltvedtak i knyttet til SFO.  

 § 18. Skyss, tidligere § 10 Skyss.  

 § 19 Internkontroll, tidligere § 15 Internkontroll.  

 § 20 Forsikring, tidligere § 16 Forsikring.  

 § 21 Ikrafttredelse, tidligere § 1 Hjemmel og § 18 Forskrift.  

 § 22 Forskriften, tidligere § 18 Forskrift.  

All tekst som er endret, er markert med en annen farge i forslag til endring i Forskrift 
om skolefritidsordningen i Ås kommune. Vedlagt følger forslag til endringer som ble 
sendt ut på høring, forslag til endringer gjort på bakgrunn av høringsinnspill og 
gjeldende forskrift, til sammenlikning.  
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Høringsinstanser er barneskolene, samt SFO, SU og elevrådene ved den enkelte 
barneskole. I tillegg var høringen åpen for alle, og ble lagt ut på kommunens 
hjemmesider. Det har kommet inn 6 høringssvar fra FAU og SU ved barneskolene. 
Høringssvarene følger vedlagt i sin helhet.  
 
Høringssvar kort oppsummert:  

- FAU ved Nordby skole har ingen innspill til de foreslåtte endringene, og kan 
ikke se at utkastet inneholder materielle endringer i regelverket sammenliknet 
med tidligere. De stiller seg positiv til de strukturelle endringene. De påpeker 
imidlertid en liten trykkfeil.  

- FAU ved Solberg skole har kommet med flere forslag til tydeliggjøring i § 11 
Foreldrebetaling, spesielt tredje, fjerde og femte ledd.  

- FAU ved Brønnerud skole har kommet med innspill til oppsigelsestid, og 
mener oppsigelsestid etter 1. mars er urimelig lang i forhold til 
oppsigelsestiden resten av året, og mener oppsigelsestiden bør være lik 
gjennom hele året. I kommentar til § 16 b) påpekes at det ikke er spesifisert 
hva som menes med gjentatte ganger», og at «særskilte forhold» er uklart og 
uspesifikt. Til § 19 bør det ligge en referanse til hvor kommunens 
internkontrollrutiner finnes.  

- FAU ved Kroer skole har kommet med innspill til § 11 Foreldrebetaling, med 
spørsmål om hvorfor man må søke om lavere betaling basert på inntekt, og 
om ikke dette heller kunne vært standardisert. Videre er det kommet innspill til 
ordlyd i § 9 i forbindelse med antall representanter i FAU, med tanke på små 
skoler og at de skal kunne ha mulighet til å velge kun én representant fra 
SFO. De har også kommet med innspill til fastsettelse av gebyr ved for sen 
henting, § 14, samt at det bør innføres en informasjonsplikt for SFO om regler 
for oppsigelse, hvor fristen undersøkes.   

- SU ved Åsgård skole har ingen innspill til de foreslåtte endringene, og sier de 
tvert imot er nødvendig oppklarende. Det understrekes at frister for 
endring/oppsigelse av SFO-plass må stå slik de gjør. Foreldre kan oppleve 
fristene som ubeleilige, men de er av avgjørende betydning for den enkelte 
SFOs drift med tanke på forutsigbarhet knyttet til bemanning. 

- FAU ved Sjøskogen har ingen innspill.  
 

Vurdering: 
Det har kommet inn konstruktive og gode innspill i løpet av høringsperioden. Flere 
høringsinnspill er tatt til etterretning. Vedlagt følger derfor Forskrift om 
skolefritidsordningen i Ås, revidert etter høringsperiode, med følgende endringer:    

- Trykkfeil i § 1 er rettet.  
- I § 11 Foreldrebetaling er det foretatt endringer, hvor følgende nå 

fremkommer:  
o Hvem som fastsetter inntektsgrenser  
o Hvem som er mottaker av søknad om redusert betaling  
o Hvor ofte søknader må sendes 
o Hvilken dokumentasjon som skal ligge til grunn for beregning av 

redusert foreldrebetaling  
I tillegg er setning som refererer til skatteloven endret, slik at referanse til 
skatteloven nå er riktig. 

- § 14 er endret og lyder nå som følger: Dersom stengetiden eller henting etter 
den tid en har betalt for ikke overholdes så skal SFO følge kommunens 
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Retningslinje ved for sent hentet barn. Herunder kan det kreves et fastsatt 
gebyr tilsvarende gjennomsnittslønn til en SFO-ansatt.   
 

FAU ved Brønnerud skole mener at oppsigelsestid etter 1. mars er urimelig lang i 
forhold til oppsigelsestiden resten av året, og at oppsigelsestiden bør være lik 
gjennom hele året. Strengere regler for oppsigelse på vårhalvåret praktiseres av flere 
kommuner, herunder Frogn og Vestby kommune. Rådmannen mener at 
oppsigelsestid ikke kan være lik gjennom hele året, dersom kommunen skal tilby et 
forutsigbart SFO-tilbud for elevene, og for at SFO skal være en forutsigbar 
arbeidsplass. Dette understrekes også i høringssvar fra SU ved Åsgård skole, da de 
mener at frister for endring/oppsigelse av SFO-plass må stå slik de gjør. Foreldre kan 
oppleve fristene som ubeleilige, men de er av avgjørende betydning for den enkelte 
SFOs drift med tanke på forutsigbarhet knyttet til bemanning. 
 
En konsekvens av endring i oppsigelsestid kan være økt betalingssats som tar høyde 
for uforutsigbare inntekter vårhalvåret, hvis forutsigbarhet skal ivaretas på lik linje 
med dagens tilbud.  
 
FAU ved Kroer skole mener det bør innføres en informasjonsplikt for SFO om regler 
for oppsigelse, hvor fristen undersøkes. Det er nettopp blant annet denne typen 
informasjon som nå tydeliggjøres ytterligere i forslag til endringer i Forskrift om 
skolefritidsordningen i Ås. Gjeldende forskrift er til enhver tid tilgjengelig på 
kommunens hjemmesider. Ved tildeling av SFO-plass mottar søker et vedtak hvor 
det er lenket til Forskrift om skolefritidsordningen i Ås. Informasjonsplikten er således 
overholdt fra kommunens side. Det er foresattes ansvar å sette seg inn i tilgjengelig 
informasjon som regulerer rammer for drift av skolefritidsordningen.  
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Forskrift om skolefritidsordningen i Ås endres ikke.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Forslag om endringer i Forskrift til skolefritidsordningen i Ås er nødvendig, spesielt 
med tanke på rammer for behandling av saker vedrørende redusert foreldrebetaling. 
Det er også nødvendig å foreta strukturelle endringer i forskriften, spesielt med tanke 
på en tydeliggjøring av rammer som regulerer oppsigelse/endring av tilbud.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.8.2019 
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HOK-2/19 
Forslag om endring - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås 
 
Saksbehandler:  Vigdis Bangen Saksnr.:  18/03165-8 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2/19 23.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 

 Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås», vedtas. 
 
 
Ås, 08.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 

   Rådmann Kommunalsjef oppvekst og opplæring                                         
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg:  

1. Høringsbrev - Endringer  i "Vedtekter for kommunale barnehager i Ås" 
2. Høringsuttalelse- SU Tunveien barnehage 
3. Høringsuttalelse- SU Søråsteigen barnehage 
4. Høringsuttalelse- SU Frydenhaug barnehage 
5. Høringsuttalelse- SU Togrenda barnehage 
6. Høringsuttalelse- SU Sagaskogen barnehage 
7. Vedtekter kommunale barnehager gjeldende fra 1.2.2016 
8. Forslag til endret vedtekt for kommunale barnehager i Ås på bakgrunn av 

høringsinnspill, gjeldende fra 1.2.2019 
9. Forslag til endret vedtekt for kommunale barnehager i Ås, gjeldende fra 

1.2.2019 -Sendt på høring 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Styrere i den enkelte barnehage 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås» har vært ute på 
høring. Høringsinstanser var kommunale barnehager og barnehagenes 
samarbeidsutvalg (SU). I tillegg var høringen åpen for alle og ble lagt ut på 
kommunens hjemmesider.  Kommunen har bedt høringsinstansene om 
høringsuttalelser/innspill på vedlagt endringsforslag, med høringsperiode fra 7. 
november til 7. desember 2018.  
 
Forslagene til endring har sin bakgrunn i ny kommunal organisering, endringer i 
barnehageloven samt ønske om tydeliggjøring av enkelt paragrafer. Rådmannen 
ønsker samme ordlyd i barnehagevedtekten og SFO forskriften når det gjelder 
betalingsregler, samt oppsigelse av plass ved manglende betaling. 
 
Det er i hovedsak gjort strukturelle og tekstmessige endringer, samt at innhold i 
paragrafene som omhandler foreldrebetaling og oppsigelse/endring av tilbud, er 
tydeliggjort. 
 
 
Fakta i saken: 
Barnehagelovens § 7 Barnehageeiers ansvar, fjerde ledd, sier at barnehageeier skal 
fastsette barnehagens vedtekter. Vedtekten skal blant annet gi opplysninger som er 
av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 
 
Gjeldende vedtekter ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 13.1.2016, jf. 
HOK-sak 1/16. 
 
Oversikt endringer: 
I tillegg til ny paragraf (§ 2.styring) med påfølgende endring av paragrafenes 
nummerering, er det gjort endringer i følgende paragrafer i gjeldende vedtekter: 
 

§ 1.  Virkeområde/eierforhold  

 § 1 deles, det som omhandler styring flyttes til ny § 2 Styring 

 Endret tekst 

 

 § 2.  Styring  

 Ny paragraf 

 Endret tekst 

 

 § 5.  Opptak av barn  

 Endret tekst, ny organisasjon  

 Nytt punkt under «Hovedopptak» 

 Endret tekst, endring i barnehagelovens § 12 a 

 

 § 7.  Opptakskriterier (tidligere § 6)  

 Endret tekst i punkt 7.5 Søsken  

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#5#5
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#6#6


Ås kommune 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23.01.2019  Side 10 av 26 

 

 § 9.  Oppsigelse (tidligere § 8) 

 Endret tekst 

 
§ 10. Foreldrebetaling (tidligere § 9) 

 Endret tekst   

 Tatt ut gjengivelsen av § 3 Moderasjonsordninger,  

 Nye punkter under 6. ledd «Forsinket og manglende betaling 

 
Vedlagt følger forslag til endringer som ble sendt ut på høring, forslag til endringer 
gjort på bakgrunn av høringsinnspill og gjeldende vedtekt til sammenlikning.  
 
Høringsinstanser var kommunale barnehager og barnehagenes samarbeidsutvalg 
(SU). I tillegg var høringen åpen for alle og ble lagt ut på kommunens hjemmesider. 
Det har kommet inn 5 høringssvar fra barnehagenes SU. Høringssvarene følger 
vedlagt i sin helhet.  
 
Høringssvarene oppsummert: 
- SU ved Tunveien barnehage støtter kommunens endringer og har ingen 

motsigelser. 
- SU ved Søråsteigen barnehage støtter kommunens forslag til endringer.  

De har også drøftet § 9 Oppsigelse, om at kommunen kan si opp plassen ved 
vesentlig mislighold av avtalen, punkt b og setningen «Dersom stengetiden i 
barnehagen gjentatte ganger ikke overholdes». De lurer på om begrepet 
«gjentatte ganger» og hvor lang tid det er snakk om, bør presiseres slik at det blir 
likt i alle barnehager?  

- SU ved Frydenhaug barnehage har ingen innvendinger og støtter forslaget til 
endringer i vedtekten. 

- SU ved Togrenda barnehage har ingen videre kommentarer. 
- SU ved Sagaskogen barnehage har ingen kommentarer. 
 
Vurdering: 
Det kom få innspill i løpet av høringsperioden. Rådmannen har tatt innspillet fra SU 
ved Søråsteigen barnehage til etterretning. Det presiseres i endret vedtekt at dersom 
stengetiden i barnehagen ikke overholdes så skal barnehagen følge kommunens 
«Retningslinje ved for sent hentet barn». Barnehagene skal ved oppstart i barnehage 
informere foresatte om gjeldende retningslinje. 
 
§ 9. Oppsigelse lyder nå som følger: 
 

Barnets foresatte kan si opp plassen i «oppvekstportalen» med en måneds varsel fra 
den første i påfølgende måned. 
 
Skal plassen sies opp fra og med 1. august, må dette gjøres innen 31. mai (ellers vil 
foreldrebetalingen løpe for august) 
 
Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes. 
 
Kommunen kan si opp plassen ved vesentlig mislighold av avtalen; 

a) Manglende betaling. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#9#9
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- Dersom skyldig beløp ikke blir betalt, sendes varsel om oppsigelse sammen 
med andregangs purring. Manglende betaling som har gått til inndrivelse 
gjennom rettslig inkasso, medfører øyeblikkelig oppsigelse av plassen, 
dersom ikke andre særskilte betalingsavtaler er inngått skriftlig. Ved 
øyeblikkelig oppsigelse kan plassen beholdes ut gjeldende måned. Foresatte 
må søke plass på nytt.  

 
b) Andre vesentlige mislighold av avtalen som for eksempel: 
- Dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig 

betydning gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt.  
- Dersom stengetiden i barnehagen gjentatte ganger ikke overholdes 

skal barnehagen følge kommunens «retningslinje ved for sent hentet barn» 
- Dersom særskilte forhold gir grunn til det. 
- Før en eventuell oppsigelse gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å 

gi anledning til å rette opp forholdet. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
«Vedtekter for kommunale barnehager i Ås» endres ikke.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er nødvendig å foreta strukturelle endringer i forskriften, spesielt med tanke på 
en tydeliggjøring av rammer som regulerer oppsigelse/endring av tilbud. Forslagene 
til endring har sin bakgrunn i ny kommunal organisering, endringer i barnehageloven 
samt ønske om tydeliggjøring av enkelt paragrafer. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
1.2.2019 
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HOK-3/19 
Nye veinavn NMBU-campus: Oluf Thesens vei, Johan L. Hirschs 
vei, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild Sundbys plass 
 
Saksbehandler:  Carl F. Høeg Saksnr.:  19/00141-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 3/19 23.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1) Oluf Thesens vei foreslås som navn på den nye hovedinnkjøringen fra 

Drøbakveien i vest. 
2) Johan L. Hirsch vei får endret navnet til Johan L. Hirschs vei, med genitivs s, i 

tråd med Språkrådets anbefaling. 
3) Dagens Fredrik A. Dahls vei fra Arboretveien til Fougnerbakken og dagens del 

av Fougnerbakken mellom Fredrik A. Dahls vei og fram til plassen nord for 
Urbygningen, får navnet Elizabeth Stephansens vei.  
Da Elizabeth Stephansens vei har mer enn 21 karakterer krever matrikkelen 
også en kortform. Rådmannen foreslår E. Stephansens vei. 

4) Den nye plassen nord for Urbygningen får navnet Ragnhild Sundbys plass. 
 
Ås, 09.01.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 Teknikk, samfunn og kultur 
 
Avgjørelsesmyndighet:  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Vedlegg: 
1. 11.09.2018, Redigert høringsbrev til Ås Historielag, Oluf Thesens vei 
2. 12.09.2018, Høringssvar fra Ås Historielag, Oluf Thesens vei 
3. 11.09.2018, Høringsbrev til Språkrådet, Oluf Thesens vei og Johan L. Hirschs vei 
4. 13.09.2018, Høringssvar fra Språkrådet, Oluf Thesens vei og Johan L. Hirsch vei – 
tilråding(1) 
5. Saksutskrift - møte 31.10.2018 i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, Nye veinavn 
på NMBU-campus, saksnr. 18_03039-7 
6. Kart, dagens veisituasjon, NMBU-Campus, 
7. 10.12.2018, E-post fra NMBU, samlet veinavnforslag på NMBU-campus 
8. 10.12.2018, E-post fra NMBU, samlet veinavnforslag på NMBU-campus, vedlegg 
nr. 1, Saksforberende dokument til kommunen 
9. 10.12.2018, E-post fra NMBU, samlet veinavnforslag på NMBU-campus, Vedlegg 
nr. 2, Sammendrag 
10. 10.12.2018, E-post fra NMBU, samlet veinavnforslag, Vedlegg nr 3, Kart med 
forslag til nye veinavn og veiløp 
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11. 21.12.2018, Høringsbrev til Ås Historielag, Elizabeth Stephansens vei og 
Ragnhild Sundbys plass 
12. 07.01.2019, Høringssvar fra Ås Historielag, Elizabeth Stephansens vei og 
Ragnhild Sundbys plass 
13. 21.12.2018, Høringsbrev til Språkrådet, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild 
Sundbys plass 
14. 02.01.2019, Høringssvar fra Språkrådet, Elizabeth Stephansens vei og Ragnhild 
Sundbys plass 
15. Kart med de 4 nye veinavnforslagene på NMBU-campus presisert 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ytterligere kart som presiserer 
forslagene til gangveier, tatt ut av matrikkelen, kan fås ved henvendelse til 
kommunen! 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Byggesak og geodata v/Åse Saltkjelsvik 
Kommunalteknisk avdeling v/Olaug Talleraas 
NMBU 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Oluf Thesens vei foreslås som et nytt veinavn på NMBU-campus i forbindelse med 
etableringen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på NMBU. Navnet er 
valgt ut i fra Oluf Thesens store historiske betydning for veterinærfaget. 
 
Allerede eksisterende vei på NMBU-campus, Johan L. Hirschs vei, får endret sitt 
navn til Johan L. Hirschs vei, med genitivs s i tråd med Språkrådets anbefalinger. 
 
Elizabeth Stephansen vei foreslås som navn på dagens veistrekning nord fra 
Arboretveien og fram til plassen nord for Urbygningen, i dag Fredrik A. Dahls vei og 
Fougnerbakken. Navnet gis som en tributt til hennes store betydning som kvinnelig 
pioner innenfor matematikk- og fysikkfaget.  
 
Ragnhild Sundbys plass foreslås gitt som navn til plassen nord for Urbygningen. 
Ragnhild Sundby (1922-2006) var NLHS første kvinnelige professor, en markant 
leder i Naturvernforbundet i mange år og avsluttet sin karriere som prorektor og 
ridder av St. Olavs orden. 
 
. 
 
Fakta i saken: 
I forbindelse med fusjoneringen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet med 
NMBU, ombyggingen og restaureringen av det eksisterende utearealet på campus 
og en generell utvidelse av bygningsmasse og areal på NMBU-området, har det 
oppstått et behov for nye veier og veinavn på NMBU-campus. Dette behovet er meldt 
inn og utredet fra NMBU.  
 
På møtet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, 31.10.2018, ble veinavnforslaget Oluf 
Thesens vei behandlet. Saken ble imidlertid sendt i retur på grunn av uklarheter i 
«kartvedlegg og vedtaksforslag» samt enda viktigere et politisk ønske om flere 
kvinnelige veinavn i Ås kommune og deri også på NMBU-området.  
 
Det ble dermed vedtatt at en vei skulle navngis Ragnhild Sundbys vei i tillegg til de to 
forslagene som lå i saken: 

- Oluf Thesens vei og 
- Johan L. Hirsch vei endret til Johan L. Hirschs vei, etter språkrådets 

anbefalinger. 
(Se vedlegg 5) 
 
Den nye saken bygger på en grundig utredning fra NMBU, hvor det er tatt hensyn til 
føringene fra Ås kommune. (Se vedlegg 6-10 og 15) 
 
Man har således foreslått to nye navn i tillegg til Oluf Thesens vei: 

- Ragnhild Sundbys plass og 
- Elizabeth Stephansens vei - med z i Elisabeth. Z i Elizabeth fordi hun selv 

benyttet seg av denne skrivemåten i voksen alder. (Se vedlegg 13 og 14) 
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Begge personene er valgt på grunnlag av sin store faglige betydning for NMBU, og 
sin pionervirksomhet som kvinner innenfor vitenskap og samfunnsliv. 
 
I tillegg til navneforslagene har NMBU orientert om forslag til endring av veiløp og 
omgjøring av veier fra veier til gangveier i sin utredning. 
 
Det er også vedlagt hele tre kart i saken. Her belyses nåværende vei-situasjon, 
NMBUs forslag og på et eget kart er de 4 nye veinavnforslagene presisert. 
 
 
Vurdering: 
Under følger rådmannens vurdering og begrunnelse for de 4 veinavnforslagene. 
 

Oluf Thesens vei 
Valget av navnet Oluf Thesens vei, følger av det faktum at Veterinærinstituttet og 
Veterinærhøgskolen nå er flyttet til og blitt en del av NMBU. I den anledning er det 
viktig med et veinavn som reflekterer veterinærvitenskapens historie i Norge - i tillegg 
til de allerede eksisterende veinavnene på campus - som hovedsakelig handler om  
landbruksfagets historie. Veterinærvitenskapen i Norge var knyttet til NMBU/Norges  
Landbrukshøgskole fram til opprettelsen av Veterinærhøgskolen i 1935. NMBU 
foreslår derfor Oluf Thesens vei, og dette begrunner de slik:  
 
Oluf Thesens vei  
foreslås på den nye hovedinnkjøringen fra vest og inn langs veterinærbygningene 
fram til Nordskogen. Dette vil gi oversiktlige adresser til Veterinærkomplekset. Navnet 
referer til den utdannede veterinæren, Oluf Thesen, som var pioner som lærer i 
veterinær- og landbruksfag. Han har historisk tilknytning til opprettelsen av den 
høiere landbruksskole i Ås 1859, hvor han var tilsatt som lærer i veterinærlære» og 
ble værende i sin stilling til han døde i 1895. Han hadde også en nøkkelrolle i 
opprettelsen av Norsk dyrlægeforening (nå Den norske Veterinærforening) i 1888, 
hvor han var styreformann fram til sin død. Navnet har forankring til veterinær- og  
landbruksfaget og kan passe til den nye veien som er opprettet i forbindelse med  
samlokaliseringsprosjektet. 
 
Som vi ser, var Oluf Thesen (1792 – 1866) helt sentral i etableringen av 
veterinærfaget og etableringen av den seriøse dyrlegeprofesjonen i Norge. 
 
 

Johan L. Hirschs vei 
Johan L. Hirschs vei skrevet med genitivs s fremgår av Språkrådets tilråding, og de  
norske språkreglene for bruk av genitivs-s. 
 

 
Elizabeth Stephansens vei  
Elizabeth Stephansen (1872-1961) var den først kvinne i Norge som tok 
doktorgraden i matematikk. Hun var videre ansatt som dosent i matematikk og fysikk 
ved NLH fra og med 1921. Dette var en meget sjelden post for en kvinne på denne 
tiden. Hun var dessuten ansett som en meget dyktig pedagog.  
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Rådmannen foreslår at Elizabeth skrives med z i veinavnet Elizabeth Stephansens 
vei. Selv om det foreslås skrevet med s i NMBUs utredning, har rådmannen landet 
på z. (Se vedlegg 13 og 14) 
 
Dette fordi det var denne skrivemåten av sitt navn hun benyttet seg av i voksen og 
myndig alder. Således kan man eksempelvis se at hun skriver Elizabeth med z i 
avisannonser for privatundervisning i matematikk. I hennes nekrolog i Aftenposten fra 
1. mars 1961, ble videre hennes navn skrevet med z og Elizabeth Stephansen er 
også inskripsjonen på hennes gravstøtte. I artiklene om henne i Norsk biografisk 
leksikon, Store Norske leksikon og Wikipedia er hun dessuten omtalt som Elizabeth 
Stephansen. 
 
Da Elizabeth Stephansens vei har mer enn 21 karakterer, krever matrikkelen også en 
kortform. Rådmannen foreslår: E. Stephansens vei. (Se vedlegg 14) 
 
 
Ragnhild Sundbys plass foreslås på ny plass nord for Urbygningen. Ragnhild 

Sundby (1922-2006) var den første kvinnelige professoren ved Norges 

Landbrukshøgskole (NLH). Hun var også en markant leder av Norges 

Naturvernforbund i mange år. I 1958 fikk hun stillingen som dosent ved NLH og 

oppgaven med å bygge opp Zoologisk avdeling i Urbygningen. Stillingen ble omgjort 

til professorat 1969, og Sundby ble med dette NLHs første kvinnelige professor. 

1987–89 var hun første kvinnelige prorektor ved NLH. Hun ble æresmedlem av 

Norges Naturvernforbund 1984, fikk NLHs pris for pedagogisk virksomhet 1992, ble 

æresdoktor ved Universitetet i Tromsø 1993 og ridder av 1. klasse av St. Olavs 

Orden 1997.  

  
  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Se: «Vurdering» 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 

 
 
 
  



Ås kommune 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23.01.2019  Side 17 av 26 

 

HOK-4/19 
Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - 
suppleringsvalg etter Ivar Ekangers fritak 
 
Saksbehandler:  Vibeke Berggård Saksnr.:  18/03326-7 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/19 23.01.2019 
 
 

Leders innstilling: 
Som medlem av Solberg skoles samarbeidsutvalg (SU) velges: 
Som varamedlem av Sjøskogen skoles samarbeidsutvalg (SU) velges: 
 
Ås, 09.01.2019 
 
Einride Berg 
leder  
 

 

Avgjørelsesmyndighet:  Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) 
 
Behandlingsrekkefølge:  HOK 
 
Vedlegg: Ingen 
 
Lenke til K-sak 89/18 Fritak fra kommunale verv – Ivar Ekanger (Ap): 
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-11-
2018.350480.MD1I536430o3503.pts.html 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Valgte personer 
Aktuelle skoler 
Politisk sekretariat for oppdatering av SRU 
 
 
 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Skolenes samarbeidsutvalg ved Solberg og Sjøskogen skoler har ledige plasser som 
følge av kommunestyrets fritaksvedtak i K-sak 89/18. Suppleringsvalg foreslås.   
 
  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-11-2018.350480.MD1I536430o3503.pts.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-21-11-2018.350480.MD1I536430o3503.pts.html
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Fakta i saken: 
SU har følgende sammensetning per 09.01.2019: 
 
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 Ida Elisabeth Krogstad      (Ekanger fritatt K-89/18, 21.11.2018) 

Solberg skole      (Ekanger fritatt K-89/18, 21.11.2018) Bengt Nøst-Klemmetsen 

Åsgård skole Erling Rognli Eskild Gausemel Berge 

Nordbytun ungdomsskole Bengt Nøst-Klemmetsen Kjetil Barfelt 

Ås ungdomsskole Sverre Strand Teigen Ida Elisabeth Krogstad 

 
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 09.01.2019: 

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. Ida Elisabeth Krogstad* 
7. Bengt Nøst-Klemmetsen 
8. Sverre Strand Teigen 

H 
H 
H 

1. Torill Horgen 
2. Sigrun S. Gudevang  (K-

16/17) 
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 

 
*Ida Elisabeth Krogstad (H) har for tiden forfall og har søkt om fritak for resten av 
perioden, jf. sak i formannskapet 30.01.2019 og kommunestyret 13.02.2019.  
Hvis fritak innvilges vil sak om suppleringsvalg for SU for Sjøskogen skole og Ås 
ungdomsskole bli lagt frem i HOK-møte 06.03.2019. 
 
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:  
For å sikre god kommunikasjon mellom hovedutvalget og skolene vil det være 
fornuftig at hovedutvalgets 9 medlemmer velges som faste SU-medlemmer til hver 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_13#KAPITTEL_13
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-30-01-2019.350480.MD1I608422oaa84.pts.html
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-13-01-2016.350480.MD1I360130ob6eb.pts.html
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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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HOK-5/19 
Diskusjonssak - avklaring av verbalvedtak om mer fleksible 
skolekretsgrenser 
 
Saksbehandler:  Hildegunn Aalerud Saksnr.:  19/00134-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 5/19 23.01.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalget avgjør hvilke 2 alternative endringer i Forskrift om skoletilhørighet som 
skal sendes på høring, og når endringene skal gjelde fra. 
 
 
 
Ås, 10.01.2019 
 
Ellen Benestad 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring  
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 
 
Vedlegg: 
Forskrift om skoletilhørighet av 21.06.2017_ nyeste lagret aug 2018  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det ble i behandlingen av Rådmannens forslag til handlingsprogram gjort 
verbalvedtak om at det åpnes for mer fleksible skolekretsgrenser. Det er ønskelig 
med en nærmere avklaring om hvilke endringer som skal gjøres i Forskrift om 
skoletilhørighet, og fra når disse endringene skal gjelde. Rådmannen ber derfor om 
det settes opp 2 alternative endringer til forskrift om skoletilhørighet.  
 
Fakta i saken: 
Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak 12.12.2018, K- 91/18  
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 - 2022 med  
økonomiplan 2019 
 
Verbaldel punkt 13:  
Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene utfordrer skolekapasiteten.  
Det åpnes derfor for mer fleksible skolekretsgrenser for å få bedre  
kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen fortsetter arbeidet med nye  
prognoser og følger befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at de  
nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og skoletilhørighet er forutsigbart. 

 
SAKENS BAKGRUNN 
Rådmannen ønsker en avklaring av verbalvedtaket, før forslag til endringer i Forskrift 
om skoletilhørighet  legges frem for hovedutvalget. Rådmannen vil i neste 
hovedutvalgsmøte innstille på å sende forslag til ny forskrift på høring til aktuelle 
høringsinstanser.  
 
Dagens praksis 
Alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den skolen i 
nærmiljøet som elevene etter adresse sogner til, jf. opplæringsloven § 8-1 første ledd 
Tilhørighet avgjøres først og fremst av geografiske forhold, men i vurderingen av 
nærskolen skal det også tas hensyn til andre relevante forhold, som for eksempel 
søsken og skolens kapasitet. Nåværende forskrift avgjør hvilken skole som er 
elevens nærskole, ved å definere hvilke adresser som tilhører hvilke skolekretser.  
Elever i Ås får tildelt skoleplass ut i fra folkeregisteret adresse, men kan etter søknad 
tas inn ved en annen skole enn den eleven etter adresse sogner til, jf. 
opplæringsloven § 8-1 andre ledd. Andre ledd skal tolkes slik at foresatte kan søke 
om skolebytte for sin barn, men har ikke rett til å velge en annen skole enn den de 
sogner til. Skolebytte eller ønske om å beholde skoleplass dersom elev flytter ut av 
skolekretsen, kan i dag innvilges etter disse kriteriene:  

1. God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens 
skolebygg. 

2. Elevens dokumenterte særskilte behov, hvor valg av skole har vesentlig 
betydning for elevens skolegang. 

3. Foresattes ønske om at søsken skal gå på samme skole. 
4. Geografiske og trafikale forhold 

https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-as-kommune.5423772-352947.html
https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-as-kommune.5423772-352947.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*#%C2%A78-1
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Kriteriene er satt opp i prioritert rekkefølge, der kapasitetsutnyttelsen anses som det 
viktigste kriteriet. Dersom kommunen ikke finner at ett eller flere kriterier er oppfylt, 
gis det avslag på søknad.  

Enkelte klassetrinn ved noen av kommunens grunnskoler er tidvis fulle. Dersom 
antallet elevplasser på alderstrinnet er fullt, får enkeltelever tildelt skoleplass ved en 
annen skole. Dette gjelder både ved innmelding i skolen (1. trinn), når elever kommer 
flyttende i løpet av skoleåret (uavhengig av trinn) og dersom elever skrives ut av 
skolen for eksempel på grunn av utenlandsopphold.  

Alternativ skole velges da ut i fra ledig kapasitet ved naboskolene. Hvilke elever som 
får plass ved skolen de etter adresse sogner til, velges ut i fra disse kriteriene i 
prioritert rekkefølge: 

1. Søsken på samme skole som har samme folkeregistrerte adresse. 
2. Geografisk avstand fra elevens folkeregistrerte adresse og til skolen. 

Dersom det er to eller flere elever har lik avstand til skolen, vil det også tas 
hensyn til trafikale forhold og avstand til alternativ skole. 

 
Vurdering  
 
Alternativ 1: Åpne for mer fleksible skolekretsgrenser 
Det er et mål at skoletilhørighet skal være forutsigbart og at kommunen utnytter 
kapasiteten ved skolene best mulig. Dagens ordning med gitt skoletilhørighet etter 
adresse gir foresatte denne forutsigbarheten, men kan for noen oppleves som lite 
fleksibel. Dersom kommunen i større grad gir elever mulighet til å få innvilget 
skoleplass utenfor den skolekretsen eleven bor i, vil det kunne gi familier i Ås mer 
fleksibilitet ved at foresatte gis større mulighet til å velge hvilken skole eleven skal 
begynne på.  
 
Forutsetningen for skoleplass utenfor elevens skolekrets er at det er plass på det 
alderstrinnet det søkes til. Kommunen må bestrebe å utnytte ledige plasser på 
alderstrinnene på skolene i samme område (sentrum og nord), mot eventuelt det å 
måtte opprette en ekstra klasse/ gruppe på trinnet. Selv om en elev søker seg for 
eksempel fra Kroer til Rustad skole, som fra høsten 2019 har mange ledige 
elevplasser, kan det være en økonomisk belastning for kommunen dersom det fører 
til at Rustad skole må opprette en ekstra gruppe på det trinnet. Kapasitet handler vel 
så mye om lærerressursen, som det fysiske lokalet. Lærernormen pålegger 
kommunen et gitt antall elever per lærer (én lærer per 16 elever 1.-4. trinn og én 
lærer per 21 elever 5.- 10. trinn). Dersom antall elever utløser at skolen må ansette 
en ekstra lærer, vil dette føre til økte lønnsutgifter.   
 
Dersom det  skal åpnes for muligheter til å søke seg til andre skoler, anbefaler derfor 
rådmannen at kommunen holder fast i det første kriteriet som i dag anvendes ved 
skolebytter: God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig  fordeling av elever i 
kommunens skolebygg. 
 
Rådmannen ser at det er et behov for en ny oppmåling av alle skolenes klasserom, 
for å kunne beregne kapasiteten på nytt. Ved å definere hvor mange elever hvert 
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klasserom tar, vil man lettere kunne administrere søknader om skolebytte/ endret 
skoletilhørighet.  
 
I tillegg til problemstillinger rundt fulle alderstrinn, vil fleksible skolegrenser med stor 
sannsynlighet få konsekvenser for utgifter til skoleskyss. Elever som bor mer enn 2 
km (1. trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn) fra skolen har rett til gratis skyss, jf. 
opplæringsloven § 7-1.  
Rett til skoleskyss i medhold av kapittel 7 i opplæringsloven har som mål å sikre 
retten til å gå på skolen i nærmiljøet. I Retten til skyss Udir-3-2009 vises det til en 
uttalelse fra daværende Utdannings- og forskingsdepartement til 
Sivilombudsmannen: "Utgangspunktet i opplæringsloven § 7-1 innebærer at eleven 
har rett til skyss til den skolen eleven til enhver tid går, uavhengig av hva som er 
nærskolen etter § 8-1.”  
 
I rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet står det videre at kommunen til en viss grad 
kan stille vilkår om skoleskyss, men at hovedregelen er at det ikke kan settes vilkår i 
forbindelse med vedtak om skoleskyss. "Når elevane etter kommunen sitt skjønn får 
gå på ein annan skole enn den som ligg nærast, eller som dei soknar til, vil det etter 
Utdanningsdirektoratet si vurdering kunne vere urimeleg at fylkeskommunen skal 
dekkje ekstrakostnadene ved ei slik avgjerd. Eksempel på dette vil vere ved byte av 
skole ved fritt val av skole eller at kommunen ikkje har klart å syte for eit 
tilfredsstillande psykososialt skolemiljø for einskilde elevar" (Udir-3-2009) 
 
Dersom kommunen åpner for at elever kan gå på andre skoler enn den som er 
definert som nærskolen, kan det føre til økte skyssutgifter for kommunen. Dette må 
evt. utredes nærmere.  
 
Alternative tolkninger av fleksible skolegrenser for å få bedre 
kapasitetsutnyttelse: 
 
Alternativ 2 
For en mest hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten mellom skolene ønsker 
rådmannen i sin vurdering å skille mellom barneskolene i Ås sentrum (Kroer, Rustad, 
Åsgård og Brønnerud) og Ås nord (Nordby, Sjøskogen og Solberg). Det betyr at 
fleksibiliteten ligger i at man bare kan søke seg til de skolene i området man bor i, 
sentrum eller i nord.  
 

- Fleksible grenser mellom skolene Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud 

(sentrumsskoler) 

- Fleksible grenser mellom skolene Solberg, Nordby og Sjøskogen (Ås nord) 

Ås kommune beholder nåværende skolekretser og elever får tildelt skoleplass etter 
folkeregistrert adresse. Elever som sogner til sentrumsskolene kan søke seg til andre 
sentrumsskoler. Elever som sogner til de 3 skolene i Ås nord, kan søke til disse 
skolene. Dersom det er plass på alderstrinnet det søkes til, uten at det utløser en ny 
gruppe på trinnet, får eleven plass.  
 
Dette alternativet forutsetter at Sjøskogen skole er utvidet til 2- parallell skole. I 
handlingsprogram for 2019 er det i kapittel 6.2 Investeringer for grunnskole G4 lagt 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§7-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§7-1
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/
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inn at modulene fra Åsgård skole skal flyttes til Sjøskogen sommeren 2020. Dette vil 
tilføre skolen 8 ekstra klasserom. 
 
Konsekvenser kan være: 

- Større fleksibilitet for elever og foresatte 

- Økte skyssutgifter  

- Ventelister ved enkelte klassetrinn ved noen skoler og administrasjon av disse 

- Få elever ved enkelte klassetrinn ved noen skoler og konsekvenser av dette 

igjen   

 
Alternativ 3 

- Fleksible grenser mellom skolene Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud  

- Fleksible grenser mellom skolene Nordby og Sjøskogen for elever bosatt på 

Kjærnes og Togrenda. 

Forskjellen mellom alternativ 2 og 3 er at det kun er elever bosatt på Kjærnes og 
Togrenda som kan søke seg til henholdsvis Sjøskogen og Nordby skole.  
 
 I dette alternativet holdes skolekretsen til Solberg skole utenfor.  Dette begrunnes i 
Solberg skoles geografiske beliggenhet. Nordby og Sjøskogen er lettere å se under 
ett, mens Solberg ligger lenger unna.  
 
Konsekvenser kan være: 

- Større fleksibilitet  

- Økte skyssutgifter  

- Ventelister ved enkelte klassetrinn ved noen skoler og administrasjon av disse 

- Få elever ved enkelte klassetrinn ved noen skoler og konsekvenser av dette 

igjen   

- Unngå å endre skolekretsgrensene mellom Sjøskogen og Nordby, slik det har 

vært foreslått i sak om skolebehovsanalyse for Ås Nord. 

Alternativ 4 
Primær og sekundær skole. 
Ås kommune har tidligere praktisert ‘fleksible’ og ‘alternative’ inntaksområder. Det 
innebar at elevene ble tildelt skoleplass ut fra bostedsadresse, men ved 
kapasitetsproblemer ved primærskolen, ble elevene tildelt skoleplass ved en 
alternativ skole i nærmiljøet. Det var ikke valgfrihet mellom de to skolene, men 
dersom et alderstrinn var fullt, ble eleven tildelt plass ved alternativ skole.  
Hvilken skole som var alternativ skole, var definert i forskriften, se utklipp under:  
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Begrepet "fleksible inntaksområder" ble i sak 3/09 FORSKRIFT OM 
INNTAKSOMRÅDER FOR SKOLENE I ÅS endret til "alternative inntaksområder", 
men det innebar det samme. Det var kun enkelte gateadresser som hadde en 
definert alternativ skole. Rådmannen vurderer at dersom dette alternativet skal 
utredes videre, bør alle gateadresser i kommunen ha en alternativ/ sekundær skole, 
ikke kun utvalgte veier.  
 
 
Konsekvenser kan være: 

- Foresatte kan få valget mellom to gitte skoler. Dette kan gi både fleksibilitet og 
forutsigbarhet. 

- Vil kreve en del arbeid å kartlegge alternativ/ sekundærskole for alle 
gateadresser. 

- Skyssutgifter kan i større grad forutsees enn alternativ 1, 2 og 3, dersom man 
på forhånd definerer hvilke skoler foresatte kan velge mellom. 

 
Alternativ 5 
Opprettholde dagens forskrift om skoletilhørighet.  
 
Konsekvenser kan være: 

- Samme antall søknader om skolebytte og ressursbruk knyttet til dette 
- Forutsigbar kapasitet for hver skole da man i forkant av innmelding både har 

prognoser og tall fra folkeregisteret som sier noe om neste års 1. trinn 
- Skyssutgifter tilsvarende i dag  
- På sikt å justere enkelte skolekretsgrenser for å fordele elever mer 

hensiktsmessig  
  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Fleksible skolegrenser kan føre til økte skyssutgifter og  lønnsutgifter ved ansettelser 
av flere pedagoger. 
 
Konklusjon  
Rådmannen legger fram en sak om endring i forskrift om skoletilhørighet etter at 
endringsforslaget har vært ute på høring.   
Før forslaget sendes ut på høring, ønsker rådmannen at det avklares nærmere hvilke 
endringer som skal gjøres i forskrift om skoletilhørighet, og fra når disse endringene 
skal gjelde. Rådmannen har foreslått 5 alternativer der man åpner for mer fleksible 
skolekretsgrenser, hvordan dette kan forbedrekapasitetsutnyttelsen, samtidig som 
det det gir foresatte forutsigbarhet. Rådmannen ber hovedutvalget til å vedta 2 
alternativer som kan sendes på høring. 
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