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Informasjon fra rådmann:

1/14 Rektorstilling Åsgård skole
Notat datert 14.02.2014, jf. saksdok.nr. 14/00702-1.

2/14 Forholdene i barneskolene i Ås fra høsten 2014
Notat datert 14.02.2014 med vedlegg, jf. saksdok.nr. 14/00703-1.

Spørsmål fra medlemmene:

1/14 Svar på spørsmål fra HOKs møte 22.01.2014 - Retningslinjer ved
mistanke om overgrep mot barn i kommunens barnehager og skoler
Notat datert 12.02.2014, jf. saksdok.nr. 14/00402-2.

Referatsaker:

Referatsaker ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, og tas med i møtet.

12/14 30.01.2014 - Referat fra SU Søråsteigen barnehage

13/14 16.01.2014 - Referat fra SU Tunveien barnehage

14/14 13.12.2013 - Referat fra SU Solbergtunet barnehage



Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26.02.2014 Side 3 av 23

Saker til behandling:

HOK-6/14
Fordeling av innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 2014

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 14/00706-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/14 26.02.2014

Rådmannens innstilling:
Innsparingstiltak i oppvekst- og kulturetaten for 2014 fordeles slik:

innsparing biblioteket 2430 20 000
Innsparing ungdomstiltak 14 000
innsparing 0,5 % VO 2108 16 000
innsparing barneskoler 0,5% 2060 368 000
innsparing barnehager 0,5% 2070 343 000
innsparing oppvekst og kultur 2060 294 000
innsparing - totalt 1.055.000

Ås, 14.02.2014

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Vedlegg: Ingen

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med kommunestyret behandling av sak K-80/13 ble følgende vedtak
gjort:

3. Rådmannens forslag til uspesifisert innsparing reduseres med følgende beløp for 2014:
Kirkelig fellesråd: 35’, Sentraladministrasjonen: 263’, Oppvekst og kultur: 1055’, Helse og
sosial: 1752’, Teknisk: 450’.
Rådmannen legger fram sak for hovedutvalgene innen utgangen av februar for endelig vedtak
om fordeling av gjenstående innsparing.

Under utarbeidelsen av handlingsprogrammet og økonomiplan for 2014 ble det et
kutt på kr 2.110.000 for oppvekst- og kulturetaten. I den forbindelse ble det besluttet
at kuttene skulle fordeles på følgende måte:
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Innsparing 0,5 % kulturskolen 241 0 60 000
Innsparing 0,5 % biblioteket 2430 68 000
innsparing 0,5 % VO 21 08 32 000
Innsparing barneskoler 0,5% 2060 736 000
Innsparing barnehager 0,5% 2070 686 000
Innsparing oppvekst og kultur 2050 528 000
Sum nnsparing 2 110 000

Vurdering:
I forbindelse med reduksjon i innsparingsbeløpet til kr 1 .055.000 er saken igjen tatt
opp med lederne innen oppvekst- og kulturetaten. Det er ikke kommet fram nye
forslag til innsparingstiltak. Rådmannen foreslår derfor følgende innsparingsfordeling:

innsparing biblioteket 2430 20 000
Innsparing driftsmidler SLT-koordinator 2090 1 4.000
innsparing 0,5 % VO 21 08 1 6 000
innsparing barneskoler 0,5% 2060 368 000
innsparing barnehager 0,5% 2070 343 000
innsparing oppvekst og kultur 2060 294 000
innsparing 1 .055.000

Innsparing på k 368.000 i barneskolene fordeles på Rustad, Åsgård, Nordby, Solberg
og Sjøskogen skoler etter skolens elevtall.

Ungdomsskolene unntas fra innsparing da deres budsjetter er svært stramme. Dette
skyldes et noe synkende elevtall på ungdomstrinnet og innføring av valgfag som
krever tettere lærerdekning og som skolene ikke fullt ut får tildelt midler til.

Brønnerud og Kroer skole foreslås også unntatt da deres økonomimodell er meget
stram.

SLT-koordinatorens driftsbudsjett kan kuttes med kr 1 4.000.

Voksenopplæringen må ta kr 1 6.000 i innsparing.

Innsparing i barnehager fordeles på de kommunale og ikke-kommunale barnehager.
Pr kommunal barnehage vil det utgjøre ca kr 25.000.

Innsparing i oppvekst- og kultur tas fra kjøp av skoleplasser i andre kommuner.

Det anbefales at kulturskolen slipper innsparingstiltak. Kommunen har inngått avtale
med Follo-piloten som er en samarbeidsavtale mellom Norges Musikkhøgskole og
kulturskolene i Follo. Den koster kr 50.000 per år. Kulturskolen ble ikke tilført nye
midler til dette tiltaket i forbindelse med budsjett

Kulturhuset har ikke fått innsparingskrav denne gangen da kulturhuset fremdeles er i
en oppbyggingsfase.

PPS har ikke fått innsparingskrav. De har et økende antall tilmeldinger og har kun
personalressurser å ta hvis de må redusere budsjettet.
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Alternativer:
Det er vurdert hvilke alternativer som finnes i forbindelse med innsparingen.
Et alternativ er å fordele innsparingen på alle eller flere enheter i oppvekst- og
kulturetaten. Beløpene vil da bli litt mindre på alle.

Et annet alternativ er å redusere med ca. 2 stillinger.
F.eks. kan det vurderes om man skal ta SLT-koordinatorstillingen og/eller sekretær
eller kjøkkenhjelpstillinger i barnehagene. Det må da utredes mer hvilke
konsekvenser dette vil få for barnehagene og ungdomsarbeidet.

Konklusjon:
Det er forsøkt en relativt jevn fordeling mellom enhetene når det gjelder innsparingen
samtidig som enkelte enheter som ungdomsskolene, de 2 minste barneskolene,
PPS, kulturhuset og kulturskolen etter en helhetsvurdering ikke har fått
innsparingskrav.
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HOK-7/14
Bruk av midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i
barnehage

Saksbehandler: Helga Tilley Saksnr.: 14/00673-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Kommunalt råd for funksjonshemmede 25.02.2014
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 7/14 26.02.2014

Rådmannens innstilling:
Midler til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne brukes i tråd med sakkyndig
vurdering etter § 5-7 i Opplæringslova og som det framkommer i det enkelte barns
enkeltvedtak fattet av Ås kommune.

Ås, 13.02.2014

Ellen Benestad
Oppvekst og kultursjef

Vedlegg: Ingen

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Sakkyndig vurdering fra PPT omfatter i dag bare spesialpedagogisk hjelp utført av
spesialpedagog fordi barnehagene ikke har egne styrkings-midler til andre
hjelpetiltak som skal omtales/anbefales i sakkyndig vurdering.
Ås kommune har i dag en ordning for anbefaling av spesialpedagogisk hjelp for barn
i barnehage som ikke er i tråd med opplæringsloven § 5-7.

Bakgrunn for saken:
For å ivareta barn med spesielle behov og barn med behov for generell styrking av
oppfølging i barnehagen, har Ås kommune spesialpedagoger ansatt i PPS og en
tilskuddsordning for tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i
barnehagen som barnehagene kan søke på en gang i året.

Spesialpedagoger
Kommunen har et spesialpedagogisk tilbud fra PPS, hvor spesialpedagoger jobber
direkte med barn og gir veiledning til personalet i barnehagen og til foresatte.
Spesialpedagogene jobber ute i barnehagene etter vedtak fattet av oppvekst- og
kultursjef på grunnlag av sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste
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(PPT). Omfanget på tilbudet blir vurdert av sakkyndige i PPS etter utredning og
samarbeid med foresatte og barnehage.
I tillegg følger spesialpedagogene opp barn med ulike utfordringer med observasjon
og veiledning til personalet og de foresatte. Dette på henvendelse fra barnehagene
og barnets foresatte.

§5-7 i Opplæringsloven:
Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for
spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om
foreldrerådgiving. Hjelpa kan knyttast til barnehagar, skolar, sosiale og
medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eigne tiltak.
Hjelpa kan givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan
sakkunnig instans.
For spesialpedagogisk hjelp gjeld § 5-4 andre og tredje leddet i lova. § 5-5
andre leddet i lova gjeld så langt det passar.

Denne retten til spesialpedagogisk hjelp omfatter likevel et videre spekter av
hjelpetiltak enn spesialundervisning utført av spesialpedagog.

I september 2009 utarbeidet Utdanningsdirektoratet «Spesialundervisning –Veileder
til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning». Her står
det:

Dersom deler av det spesialpedagogiske tilbudet kan oppfylles ved bruk av
assistent, må dette fastsettes i enkeltvedtaket. Kunnskapsdepartementet har
lagt til grunn at bruk av assistent «kan betraktes som et element i rettmessig
spesialpedagogisk hjelp etter loven, dersom bruken av assistent framstår som
et forsvarlig og adekvat tiltak som er egnet til i rimelig grad å oppnå det formål
som loven her skal sikre».
Dersom det anses som nødvendig med innsats fra en assistent itillegg til
pedagogressursen for at barnet skal få ivaretatt sin rett etter § 5-7, må dette
fremkomme klart av enkeltvedtaket.

Ås kommune PPT har ikke omtalt assistentressursen i den sakkyndige vurderingen
og den framkommer ikke i enkeltvedtaket om spesialpedagogisk hjelp.

Midler til tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt funksjonsevne
Ås kommune har en tilskuddsordning for tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt
funksjonsevne i barnehagen. Dette var en øremerket sum fra staten fram til
01.01.2011. Etter det gikk midlene inn i kommunens rammebudsjett. Kommunen
beholdt en sum til formålet som PPS fordeler ut til barnehagene en gang i året, etter
søknad fra barnehagene.

Grunnlaget for søknadene fra barnehagene er barn - omtalt anonymt –som har
behov for tiltak/oppfølging utover det barnehagen mener grunnbemanningen i
barnehagen har mulighet for å følge opp.

Ny ordning
For å oppfylle lovens krav ønsker Rådmannen å knytte midler til tiltak for barn med
nedsatt funksjonsevne til tiltak for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-



Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26.02.2014 Side 8 av 23

7. Det vil da si at barnehagene ikke lenger vil ha midler de kan søke på, men midlene
vil være knyttet opp mot de barn som har vedtak etter opplæringsloven §5-7.

Det har vært en stor pågang fra barnehagene vedr de omtalte tilskuddsmidlene.
Kommunen har en stor befolkningsvekst. Kommunen har nær 100% dekning av
barnehageplasser, og kommunen har reell økning i antall barn med behov for
spesiell og tilrettelagt oppfølging. Viser til økning i tilmeldinger til PPS fra
barnehagene –i 2012 var det 11 nye tilmeldinger på barn i barnehagealder og i 2013
var antallet tilmelding fra barnehagene økt til 35.

Alternativer:
Opprettholde dagens ordning med tildeling av midler en gang pr år etter
søknad fra hver barnehage. Sakkyndig vurdering omhandler bare den
spesialpedagogiske hjelpen utført av spesialpedagog. Dette er ikke i tråd med
§ 5-7 i opplæringsloven. I tillegg er det bare de ikke-kommunale barnehagene
som har anledning til å klage på vedtaket om tildeling av midler.
Fordele midlene ut til alle barnehagene slik at barnehagene må løse det
ekstra ressursbehovet for oppfølgingstiltak uten ekstra midler i tillegg. Dette vil
kunne slå svært ulikt ut for de ulike barnehagene ettersom barnegruppene og
enkelt barns behov kan forandre seg hvert år.

Økonomiske konsekvenser:
Endringsforslaget vil ikke gi noen økonomiske konsekvenser slik det er nå.
Forslaget går ut på å bruke midlene satt av til tiltak for barn med nedsatt
funksjonsevne til tiltak til barn som har rett til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7.

Ås kommune bruker i dag 4,45 årsverk spesialpedagoger til barn med særskilte
behov i de kommunale og ikke-kommunal barnehagene. I tillegg er det til fordeling for
2014 kr 2,8 mill til barn med behov for tilretteleggingstiltak.

For 2013 søkte kommunale og ikke-kommunale barnehager om midler for kr 5,5 mill
og det var til fordeling kr 2,5 mill. PPS hadde i 2013 76 barn med behov for
oppfølging i ikke-kommunale og kommunale barnehager.

Vurdering:
Rådmannens forslag til innstilling sikrer et videre spekter av hjelpetiltak for barn med
behov for spesialpedagogisk hjelp i tråd med § 5-7 i Opplæringsloven og
Utdanningsdirektoratets «Spesialundervisning –Veileder til opplæringsloven om
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning».
Behovet for hjelpetiltak i barnehagene er økende og den økonomiske rammen er
begrenset. Og med begrensede midler vil endringen sikre de barna som har fått rett
til spesial-pedagogisk hjelp.
Denne ordningen vil også gi lik klagerett for foresatte til alle barn med rett til
spesialpedagogisk hjelp uavhengig om barnet har plass i kommunal eller ikke-
kommunal barnehage. I dag er det bare de ikke-kommunale barnehagene (ikke de
foresatte) som kan klage på tilskuddet til tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt
funksjonsevne.
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Konklusjon:
For å sikre barns rettighet til spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 i opplæringsloven og
følge Utdanningsdirektoratets veileder til spesialundervisning anbefaler Rådmannen
å endre tildelingen slik at midler til tilretteleggingstiltak for barn med nedsatt
funksjonsevne i barnehagene fra 1.8.2014 omgjøres til tiltak til barn som har rett på
spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7 i opplæringsloven.
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HOK-8/14
Endring av forskrift om skoletilhørighet - Ås kommune

Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 13/06016-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 8/14 26.02.2014

Rådmannens innstilling:
1. ”Forskrift om skoletilhørighet Ås kommune, 26.02.2014” (Vedlegg 2) vedtas som

erstatning for ”Forskrift om skoletilhørighet Ås kommune, 11.02.2009"(Vedlegg 1).
2. Vedlegget Skoletilhørighet etter veinavn oppdateres i forbindelse med

kommende veinavnsaker.

Ås, 12.02. 2014

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Tidligere politisk behandling:
- Utv.sak nr. 3/09, sak nr. 09/42 (arkiv):

Forskrift om inntaksområder for skolene i Ås møtedato 11.02.2009

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg:
- Vedlegg 1: Forskrift om skoletilhørighet av 11.02.2009
- Vedlegg 2: Forskrift om skoletilhørighet av 26.02.2014, med tilhørende vedlegg

Skoletilhørighet etter veinavn
- Vedlegg 3: Søknader skolebytte 2013 og 2014

Utskrift av saken sendes til:
Rådmannen
Oppvekst- og kultursjef
Alle skolene i Ås

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken
Ås kommune ønsker å klargjøre området skoletilhørighet for elever og foresatte. Det
er ønskelig at en oversikt over veinavn og skoletilhørighet ( Skoletilhørighet etter
veinavn ) knyttes sammen med forskriften, slik at foresatte enkelt kan finne ut hvilken
skole barnet sannsynligvis skal gå på.

http://www.as.kommune.no/getfile.php/860620.746.vbyaufscbe/09+02+11+HOK+protokoll.pdf
http://webserver01:9080/esakProd/general/startUp.do
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Kommunen er inne i en periode med store elevkull som igjen gir
kapasitetsutfordringer. Noen av kommunens barneskoler vil tidvis ha fulle alderstrinn.
Rådmannen ønsker med denne forskriften å klargjøre hvordan kommunen vil, i
påvente av et eventuelt større endringsarbeid med skolekretsgrensene, løse
situasjoner med fulle alderstrinn.

Samtidig mottar oppvekst- og kultursjefen en økende mengde søknader om
skolebytte. Kommunen har allerede kriterier som legges til grunn for behandling av
søknad om endret skoletilhørighet, men vil med ny forskriftkonkretisere kriteriene og
sette disse opp i prioritert rekkefølge. Dette for å sikre likebehandling og
forutsigbarhet for foresatte.

Det er også gjort en endring i opplæringsloven som må fremkomme i forskriften.
Opplæringslovens § 8-1 tidligere andre ledd, ”Etter søknad kan eleven takast inn på
annan skole enn den eleven soknar til”, er nå endret til § 8-1 tredje ledd.

Skoletilhørighet
Det er ikke fritt skolevalg i Ås kommune. Elevene tildeles skoleplass ut i fra elevens
folkeregistrerte adresse, og gjøres i tråd med opplæringsloven § 8-1 første ledd:
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den

skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole
dei ulike områda i kommunen soknar til .

For å gi god forutsigbarhet og informasjon til foresatte, ønsker rådmannen nå å
knytte vedlegget med veinavn ( Skoletilhørighet etter veinavn ) sammen med
forskriften. Hvert år tilkommer det nye veinavn i Ås. Rådmannen innstiller på at det i
veinavnsaker hvor nye veier er involvert, blir et eget punkt om skoletilhørighet. På
den måten kan Hovedutvalg for oppvekst- og kultur ta stilling til hvilken skole den nye
veien bør sogne til. Rådmannen mener en diskusjon i HOKrundt hvilken skole nye
veier bør sogne til vil være gunstig, spesielt i saker der veier ligger i grenseområder
til grunnkretsene og skolene inntaksområder. Endringer i vedlegget Skoletilhørighet
etter veinavn kan gjøres i etterkant av vedtaket i veinavnsaken.

Fulle alderstrinn –kapasitetsutfordringer
Kommunen er inne i en periode med store elevkull. Med unntak av Kroer, Brønnerud
og Nordby skole, har de fire andre barneskolene en nær forestående utfordring med
å ha nok elevplasser på enkelte alderstrinn. Fulle alderstrinn kan også forekomme
ved Kroer, Brønnerud og Nordby skole, men prognosene viser nå at det er det ved
Rustad og Solberg skoler dette først vil bli en utfordring. Rustad skole har allerede fra
høsten 2014 elevtall som viser at enkelte alderstrinn vil bli fulle. Fulle alderstrinn gir i
mange tilfeller ringvirkninger til resten av skolen, da det blir vanskelig å finne nok
klasserom til de andre alderstrinnene.

Rådmannen ønsker med denne forskriften å klargjøre hvordan kommunen vil, i
påvente av et større endringsarbeid med skolekretsgrensene, løsesituasjoner med
fulle alderstrinn. Eksempelvis kan en skole ha 56 elevplasser på et alderstrinn, og 65
tilhørende elever. De 56 elevene som da får plass, velges ut fra kriteriene:

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*#%C2%A78-1
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1. Søsken på samme skole som har samme folkeregistrerte adresse.
2. Geografisk avstand fra elevens folkeregistrerte adresse og til skolen eleven

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

De 9 resterende elevene tildeles skoleplass ved alternativ skole, som da vil være den
av naboskolene som har best kapasitet på det aktuelle alderstrinn. I Rustad skoles
tilfellet, kan det tenkes at både Kroer og Åsgård skole må ta i mot elever som etter
adresse sogner til Rustad.

Skolebytte
Oppvekst- og kultursjefen har de siste årene mottatt en økende mengde søknader
som skolebytte. Vedlegg 3 viser en oversikt over antall mottatte søknader om
skolebytte for hele 2013 og så langt i 2014. Elevers/ foresattes rett til å søke om
skolebytte er hjemlet i opplæringsloven § 8-1 tredje ledd: Etter søknad kan eleven
takast inn på annan skole enn den eleven soknar til .

For å sikre likebehandling av søknadene ønsker rådmannen å presisere kriteriene for
behandling av søknadene, og sette kriteriene opp i prioritert rekkefølge. Søknad om
skolebytte (også elever som ønsker å beholde en skoleplass etter flytting ut av
kretsen) behandles ut i fra følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

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

Det er spesielt punkt 2 som har behov for en presisering. Dette punktet het i tidligere
forskrift sosiale og/ eller medisinske forhold . Tendensen i søknadene har vært at
foresatte tok i bruk dette kriteriet til inntekt for egen del og ikke for eleven som var
intensjonen med dette punktet.

Rådmannen ønsker en prioritering av kriteriene slik at kommunen sikrer god
kapasitetsutnyttelse av kommunens skolebygg. Vedlegg 3 viser at de i mange av
søknadene om skolebytte, søkes fra skoler med god kapasitet til skoler med
begrenset kapasitet. Dersom det i søknaden kommer fram at kriteriet 2, 3 eller 4 er
oppfylt, vil da eleven kunne tilbys plass ved en av de andre naboskolene med ledig
kapasitet. Ved behov vil elever på samme måte kunne innvilges skolebytte, men
oppvekst- og kultursjefen vil etter ny forskrift velge hvilken skole eleven må bytte til ut
i fra ledig kapasitet. I punkt 2 Elevens dokumenterte særskilte behov ligger det også
at oppvekst- og kultursjefen må vurdere elevsammensetningen på det trinnet det
søkes til. Det kan være tilfeller der et alderstrinn har ledige elevplasser, men trinnet
har en elevsammensetning eller andre forhold som gjør at eleven som søker
skolebytte bør tildeles plass ved en annen skole enn den det søkes til.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*%20-%20%C2%A78-1#%C2%A78-1
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Økonomiske konsekvenser:
Med forskriften ønsker rådmannen å utnytte kapasiteten til naboskolene, for skoler
med begrenset kapasitet. Konsekvensen ved ikke å gjøre dette, kan være at det må
opprettes ekstra grupper ved noen av barneskolene. Det kan ligge en potensiell
innsparing dersom kommunen kan unngå dette. Eksempelvis vurderer Rustad skole
å leie lokaler i arbeidskirken fra neste høst. Dette kan kommunen forsøke å unngå
ved å oversende elever fra Rustad skole til naboskolene.

Dersom enkeltelever blir henvist til annen skolen enn nærskolen kan dette utløse
skoleskyss. Dette kan medføre en ekstrautgift for kommunen, men ved å følge
kriteriet 2 i forskriftens punkt 4; elevens avstand til alternativ skole , mener
rådmannen at det ikke kan forventes betydelige ekstrautgifter til skoleskyss.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Straks vedtaket er gjort
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HOK-9/14
Retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen

Saksbehandler: Svanhild Bergmo Saksnr.: 14/00651-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 9/14 26.02.2014

Rådmannens innstilling:
Retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen av 26.2.2014
(vedlegg 1) godkjennes med virkning fra 01.08.2014.

Ås, 12.02.2014

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Vedlegg:
Vedlegg 1: Retningslinje for permisjon fra pliktig opplæring i grunnskolen

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:
Det er mange elever i grunnskolene i Ås kommune, som av ikke helsemessige
grunner, har et høyt fravær. Det er en viktig premiss for læring at elevene er tilstede i
undervisningstiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at elever og foresatte
har 175 dager til ferie og annen ikke opplæringsrettet aktivitet.

I Ås kommune er myndigheten til å avgjøre permisjonssøknader delegert rektor ved
den enkelte skole. Avgjørelsen er et enkeltvedtak, og skolene må følge alminnelige
forvaltningsrettslige regler. Ved at det er forskjellige personer som behandler
permisjonssøknader så vil det bli noe ulik behandling av søknadene mellom skolene.
For å unngå forskjellsbehandling ved vurdering av søknader, ønsker rådmannen å
utarbeide retningslinjer som gjelder alle offentlige grunnskoler i Ås Kommune.

Saken viser lovbestemmelsene for innvilgelse av permisjon fra den lovpålagte
opplæringen og føringer for hvordan bestemmelsen skal praktiseres i grunnskolen.
Retningslinjen er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til
grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11
Permisjon frå den pliktige opplæringa.

Formålet med retningslinjen er å redusere omfanget av ikke helserelatert fravær og å
sikre likebehandling av permisjonssøknader.
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Alternativer:
Alternativet til ikke å godkjenne retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring, vil
være at gjeldende praksis med ulikhet i praktisering av regelverket mellom skolene
fortsetter.

Konsekvenser:
Ved å fortsette uten felles retningslinjer vil det være ulik praksis på behandling av
permisjonssøknader fra skole til skole og det ikke helserelaterte fraværet i
grunnskolene vil fortsatt være høyt.

Hver permisjonssøknad skal behandles individuelt, men forskjellene i hvilke søknader
som innvilges/gis avslag kan uten retningslinjer variere mye mellom skolene.

Vurdering:
Barn og unge har rett og plikt til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med lov
om grunnskolen og den videregåande opplæring av 17.07.1998 nr. 61
(opplæringsloven), med tilhørende forskrifter. Opplæringsplikten innebærer at
elevene i utgangspunktet skal delta i opplæringen, og at de ikke kan være borte fra
opplæringen uten at de er innvilget permisjon eller har fravær av helsemessige
grunner.

I henhold til opplæringsloven § 2-11 første ledd, kan kommunen etter søknad gi den
enkelte elev permisjon i inntil to uker når det anses forsvarlig.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til
å være borte fra skolen de dagene som trossamfunnet deres har helligdager. Det er
et vilkår for retten, at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden,
slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden
er ute, jf. opplæringsloven § 2-11 andre ledd.

Om en permisjon er forsvarlig eller ikke skal avgjøres ut i fra hensynet til elevens
opplæring, og om vedkommende totalt sett får en forsvarlig grunnskoleopplæring
selv om permisjon innvilges. Hver permisjonssøknad skal vurderes individuelt, og
innebærer at det som er forsvarlig for én elev, kan være uforsvarlig for en annen.
Rådmannen har allikevel valgt ikke å legge vekt på den enkelte elevs
skoleprestasjoner eller antall spesialpedagogiske timer en elevfår, i vurderingen av
innvilgelse eller avslag på permisjon.

Det skal derimot legges vekt på følgende ved innvilgelse/avslag på permisjon:
skolens/elevens undervisningsopplegg i permisjonstiden
lengden på ønsket permisjon
elevens permisjonshistorikk

Tidligere innvilget permisjon i samme skoleår kan gjøre en ny permisjon uforsvarlig
og medføre avslag på søknad. Det skal i hovedregelen ikke innvilges permisjon i
mer enn sju sammenhengende dager (inkludert lørdag og søndag). Dersom gode
grunner taler for å innvilge en lengre permisjon, kan det uansett ikke innvilges
permisjon i mer enn to sammenhengende uker (jf. opplæringsloven § 2-11 første
ledd).
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I retningslinjene ønsker rådmannen å ha lik praksis når det gjelder perioder hvor
permisjon ikke skal innvilges, f.eks ved forberedelser og gjennomføring av statlige
kartleggingsprøver, nasjonale prøver, tentamener (muntlig og skriftlig) og eksamener
(muntlig og skriftlig). Det medfører at det ikke skal innvilges permisjoner i fra 15. april
og ut skoleåret for 10.trinn.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon den første uken i skoleåret. Dette gjelder
alle klassetrinn. Det er viktig for elevenes tilhørighet til gruppen og lærerne at de er
med helt fra første dag, når nytt skoleår begynner.

Det skal normalt ikke innvilges permisjon til ferie. Det er 175 dager per år som ikke er
skoledager. Rådmannen mener at ferie vanligvis bør legges til disse dagene.

Det kan innvilges permisjon til ulike familiebegivenheter. Det kan også gis permisjon
ved alvorlig sykdom, dødsfall eller begravelser i den nærmeste familie. Permisjon
etter denne bestemmelsen kan gis i perioder der det er forberedelse til eller
gjennomføring av prøver og ved skolestart.

Vedtak om innvilgelse eller avslag på permisjon er et enkeltvedtak og kan påklages
til Fylkesmannen i Oslo og Akershus innen 3 uker fra vedtaket kom frem til søker.

Konklusjon:
Rådmannens anbefaling er at retningslinjer for permisjon fra pliktig opplæring vedtas
og gjøres gjeldende fra 1.8.2014 (se vedlegg 1 : Retningslinje for permisjon fra
pliktig opplæring i skolen).
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HOK-10/14
Ungdomsrådet - Representanter til frie plasser

Saksbehandler: Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.: 14/00604-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 10/14 26.02.2014

Rådmannens innstilling:
1. (………………) oppnevnes som representant til Ungdomsrådet.

2. (………………) oppnevnes som representant til Ungdomsrådet.

Ås, 12.02.14

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK)

Vedlegg:
Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Oppvekst- og kultursjef
SLT-Koordinator
Ungdomsrådet
Administrasjon og elevråd ved Ås ungdomsskole
Administrasjon og elevråd ved Nordbytun ungdomsskole
Administrasjon og elevråd ved Ås videregående skole
Ungdomshusene
Rådmann
Ordfører
Politisk sekretariat
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SAKSUTREDNING:

Fakta i saken:

Kommunestyret vedtok 20.11.13 at det skulle opprettes Ungdomsråd i Ås kommune.
(K-74/13). I kulepunkt 3 heter det:

Rådet skal ha følgende sammensetning:
- 1 representant fra elevrådet ved Ås ungdomsskole
- 1 representant blant elevene ved Ås ungdomsskole
- 1 representant fra elevrådet ved Nordbytun ungdomsskole
- 1 representant blant elevene ved Nordbytun ungdomsskole
- 1 representant fra elevrådet ved Ås videregående skole. Personen må være

bosatt i Ås kommune.
- Inntil 2 ungdommer som representerer lag og foreninger, ungdomsklubbene,

uorganisert ungdom og/eller andre kan søke Hovedutvalg for oppvekst- og
kultur (HOK) om plass i ungdomsrådet. HOK oppnevner blant de søkende 2
representanter.

For å rekruttere ungdommer til de frie plassene har det blitt utarbeidet en enkel
stillingsannonse. Denne har blitt distribuert til elevrådet ved skolene, den er lagt ut på
kommunens hjemmeside og den har kommet som notis i Østlandets blad og Ås avis.

Det har kommet inn 5 søknader om plass i Ungdomsrådet. En av søknadene var fra
elev ved Ås ungdomsskole og en var fra elev ved Nordbytun ungdomsskole. Rådets
sammensetning skal bestå av en representant blant elevene fra Ås ungdomsskole og
en representant blant elevene fra Nordbytun ungdomsskole. Som følge av at begge
skolene har en ledig plass til disposisjon, blir disse søkerne tildelt plass i
Ungdomsrådet. De tre øvrige søknadene kommer fra elever på Ås videregående
skole.

Før oppnevning av de frie plassene ser Ungdomsrådet slik ut:

Randi Marie Borge 17 år. Representant fra elevrådet på Ås videregående skole.
Bosatt i Ås sentrum.

Halfdan Holm 15 år. Representant fra elevrådet på Ås ungdomsskole.
Bosatt i Ås sentrum.

Maira Khawaja13 år. Representant fra elevrådet på Nordbytun ungdomsskole.
Bosatt på Nordby.

Sebastian Aukrust13 år. Representant blant elevene ved Nordbytun
ungdomsskole. Bosatt på Nordby.

Vegard Edvardsen 16 år. Representant blant elevene ved Ås ungdomsskole.
Bosatt i Ås sentrum.
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Alternativer:
I henhold til siste ledd i kulepunkt 3 skal HOK oppnevne to representanter blant de
søkende til de frie plassene. Følgende personer har sendt inn søknad:

1. Iver Fridtjov Kolstad Skovdahl 17 år. Går på Ås videregående skole. Bosatt i
Ås sentrum. Opptatt av politikk, kultur og idrett. Medlem av
ungdomsteatergruppa til Ås kulturskole.

2. Marianne Myrmel Bjelland 19 år. Går på Ås videregående skole. Bosatt i Ås
sentrum. Sitter i elevrådet og har verv i russestyret. Ønsker å bidra til mer
aktivitet for de unge i Ås.

3. Ive Berge Stemsrud 16 år. Går på Ås videregående skole. Bosatt i Ås
sentrum. Trener og jobber for Ås turnforening og spiller fotball i Ås IL. Er blant
annet opptatt av idrett i lokalmiljøet.

Økonomiske konsekvenser:
Møtegodtgjørelse for representant i Ungdomsråd er for tiden 200 kroner per møte.
Med anslagsvis 8 møter i året vil dette for to representanter utgjøre en årlig utgift på
rundt 3000 kroner.

Vurdering:
Det foreligger få utvalgskriterier for hvem som bør velges til representant for
Ungdomsrådet ut over kulepunkt 3. Rådmannen understreker allikevel at det bør
tilstrebes en tilnærmet lik fordeling av kjønn, spredning i geografisk tilhørighet og
spredning i alder.

Kan vedtaket påklages?
Nei
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HOK-11/14
Veinavn på Bølstadfeltet (Nordby)

Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 13/04566-8
Behandlingsrekkefølge Møtedato
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11/14 26.02.2014

Rådmannens innstilling:
1. Vei, nummerert vei 1, med start fra Nessetveien til vei-ende får navnet:

Reier Bølstads vei
2. Vei, nummerert vei 2, fra kryss med vei 1 kryss, til kryss med vei 3, får navnet:

Lars Torsens vei.
3. Vei, nummeret vei 3, fra første kryssing med vei 1, til andre kryssing med vei 3 får

navnet: Olle Jonsens vei.

De tre veienes plassering går fram av kartet, vedlegg 2

Ås, 14.02.2014

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Vedlegg
Vedlegg 1 Oversiktskart.pdf,
Vedlegg 2 Kart som viser veier for navnsetting.pdf,
Vedlegg 3 Oversiktskart B.pdf,
Vedlegg 4 Navneforslag Ås historielag 14.02.05.pdf,
Vedlegg 5 Navneforslag Ås historielag 01.03.05.pdf,
Vedlegg 6 Navneforslag Bølstad vel 25.02.11.pdf

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

Bølstad er et tidligere hytteområde, som er regulert til boligformål.
Navnet på feltet har vært Bølstadfeltet. Dette navnet har også vært benyttet på veien
inn på området (siden 1999).
Oppkjøring til området er via rundkjøringen v/ Vinterbrosentret (Nessetveien).
Feltet ligger inntil Togrenda, men det er ingen direkte tilknytning med kjørbare veier
mellom disse to byggefeltene. Dette skjer via Nessetveien.

Feltet er delvis opparbeidet, når det gjelder de veiene som er regulert inn på kartet.



Hovedutvalg for oppvekst og kultur 26.02.2014 Side 21 av 23

En utbygger er i gang med å opparbeide (bygge) på deler av området for å legge ut
for salg.

Det finnes et vedtak i hovedutvalget fra juni 1997 om at Kirkerudveien (ved
Nordbytun ungdomsskole) senere skulle forlenges til Vinterbrosentret, og at hele
denne forlengelsen skulle få navnet Kirkerudveien.
(Se kart, vedlegg 3).
Det er deler av denne veien som er Vei 1 i det som nå ligger til behandling.
Opparbeidelsen av denne veien, vil ligge langt fram i tid, da dette kun finnes som et
forslag i kommuneplansammenheng.

Rådmannen vil ikke foreslå Kirkerudveien som navn på Vei 1, begrunnet med at en
da vil få en todeling av adressatene til Kirkerudveien. En adressering som ville være
gjeldende i mange år. Dette forholdet gjør det vanskelig å finne fram, samt strider
med prinsippet med at veinavnet skal være som en del i etsamordnet system.
Navnet og gården Kirkerud befinner seg også geografisk langt borte fra Nessetveien,
og Bølstadfeltet.
Det foreslås derfor et annet navn på Vei 1.

Vurdering med konklusjon og begrunnelse:
I samråd med adressemyndigheten (Oppmålingsvesenet) foreslår rådmannen at det
blir 3 nye veier i adressesystemet.

Vei 1 er tilførselsveien inn på området. Plasseringen av vei 1 og vei 2 , går fram av
kart, samt forslaget til vedtak.

Etter retningslinjene for navnsetting av veier, er Ås historielag og Bølstad vel
forespurt om veinavnsforslag. Ås historielag har gitt to forskjellige forslag til navn,
vedlegg 4 og vedlegg 5. Forslagene er fra 2005, hhv. 14. februar og 1. mars.

Bølstad vels forslag er fra 2011.(Vedlegg 6)

På det tidspunkt Ås historielag ble forespurt var det ikke avklart hvordan
veinavningen skulle foregå. De har derfor i hvert av sine forslag foreslått 4 veinavn,.

Forslag av 14. februar:
1. Fugleveien (vei 1)
2. Rugdeveien
3. Jerpeveien
4. Rødstrupeveien
5. Korsnebbveien

Forslag av 1. mars:
1. Historieveien (vei 1)
2. Børdestadveien
3. Reier Bølstads vei
4. Lars Torsenes vei
5. Olle Jonsens vei
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Bølstad vels forslag:
1. Vinterbroveien
2. Vinterbro terrasse
3. Vinterbrobakken

Generelt
Rådmannen gjør oppmerksom på at Bølstadnavnet er brukt to forskjellige steder, -
på to forskjellige gårder. En bør derfor unngå å bruke dette navnet i framtidig
navnsetting på veier, for å unngå forvekslinger.

Ås historielags forslag av 14. februar 05, foreslår fuglenavn på veiene, med
Fugleveien som navn på vei 1. Forslagene er fuglenavn som er typiske for området.
Fuglenavn som grunnlag for veinavn er brukt før, - f.eks. i Togrenda rett ved.
Imidlertid er ingen av fuglenavnene som historielaget foreslår, benyttet på veier
innen Ås kommune tidligere.

I vedlegg 5 gjøres det rede for forslagene til veiene.
Som navn på vei 1 foreslås Historieveien. Bakgrunnen for dette er Karl XII’s ferd mot
Akershus festning i 1716.
Fra historiske kilder vet vi at svenskehæren kom ned Askehaugbakken og ut på
Bundefjorden på isen ved Nesset. Det er kjent at Olle Jonsen var eier på Bølstad fra
1707, og at han sendte søknad til kongen med erstatning for de skader han fikk på
grunn av svenskehærens frammarsj.

Første eier på Bølstad gård het Reier Bølstad.
På 1600-tallet het eieren Lars Torsen.
Det fjerde navnet som foreslås er Børdestadveien. Navnet har bakgrunn i en tidlig
skrivemåte av gårdsnavnet.

Bølstad vel foreslår tre navn med utgangspunkt i Vinterbronavnet.
Dette navnet har en relativt ny dato i dette området, og knytter seg til navnet på
kjøpesentret.
Det historiske og geografiske Vinterbro befinner seg en snau kilometer mot nord.
Det forslås navn som alle har Vinterbro i seg.

Vurdering:

I historielagets forslag til navn av februar 05, foreslås fuglenavn.
Togrenda har også fuglenavn på sine veier, men det er ingen direkte kjøreforbindelse
mellom disse to feltene. Det vil derfor ikke være en selvfølge å velge fuglenavn for
veiene på Bølstadfeltet.

Forslagene fra Bølstad vel vil ikke bli forslått, da Vinterbronavnet historisk befinner
seg et annet sted. Det foreslås videre 3 navn hvor stammen er Vinterbro. Dette er
egnet til å skape navneforveksling.

Det forslås at det benyttes navn fra tidligere eiere fra Bølstad gård, som veinavn
innen feltet. Dette begrunnes med at området får navn som er unike for disse veiene,
og samtidig har historisk tilknytning til området.
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Konklusjon:
Vei 1, hovedveien inn på området, får navnet Reier Bølstads vei.
Vei 2 får navnet Lars Torsens vei.
Vei 3 får navnetOlle Jonsens vei

Vei 1 får dette navnet begrunnet i at Reier Bølstad var første kjente bruker av gården
Bølstad. Han var eier og bruker på slutten av 1500-tallet og begynnelsen av 1600.

Vei 2 og vei 3 får navn fra tidligere eiere på Bølstad gård, i historisk rekkefølge

Lars Torsen var eier på 1600-tallet
Olle Jonsen var eier fra 1707
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