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Saker til behandling

HOK-35/18
Leirskoletilbud for elever i Ås-skolen
Saksbehandler:
Mariann Jøssang
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
2/18
35/18

18/02695-1
Møtedato
29.10.2018
31.10.2018

Rådmannens innstilling:
Følgende rammer og føringer for gjennomføring av leirskole, vedtas:
1. Maksimal reisetid 2 timer kjøring
2. 3 overnattinger
3. 4 undervisningsdager á 5,5 timer per dag
4. De små skolene må samkjøre gjennomføringen med en stor skole
5. De mellomstore skolene må tilstrebe å samarbeide om gjennomføringen
6. Kostpenger dekkes ikke av kommunen, men av den enkelte elev. I særskilte
tilfeller kan dette dekkes av kommunen.
Ås, 16.10.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Saksbehandler sender vedtaket til:
Oppvekst- og kultursjef
Rektorer for barneskoler
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Saksutredning:
Sammendrag:
Det legges med dette frem forslag til kommunale rammer og føringer for
gjennomføring av leirskoleopphold for elever i Ås-skolen. Dette med henblikk på
kostnader, samt at leirskoletilbudet som gis skal være likeverdig.
Fakta i saken:
En del av undervisningstiden kan brukes til leirskoleopplæring, jf. opplæringsloven §
2-3. Per i dag er ikke tilbud om leirskole lovfestet, men det foreligger et lovforslag om
lovfesting, med høringsfrist 02.01.2019.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-opplaringslovenog-friskoleloven-leirskole-og-skolebytte-i-videregaende-opplaring/id2611029/
I Ås kommune gjennomføres det årlig leirskoleopphold, med 4 overnattinger, for 6.
eller 7. trinn. Ressursbruk knyttet til gjennomføring ved den enkelte skole varierer
med hensyn til blant antall transportutgifter per elev, reisevei og lærertetthet.
Rådmannen mener det bør innføres kommunale rammer og føringer for
gjennomføring av leirskoleopphold for elever i Ås-skolen. Dette med henblikk på
kostnader, samt at leirskoletilbudet som gis skal være likeverdig.
Forslag til rammer og føringer for gjennomføring av leirskoleopphold lyder som
følger:
1. Maksimal reisetid 2 timer kjøring
2. 3 overnattinger
3. 4 undervisningsdager á 5,5 timer per dag
4. De små skolene må samkjøre gjennomføringen med en stor skole
5. De mellomstore skolene må tilstrebe å samarbeide om gjennomføringen
6. Kostpenger dekkes ikke av kommunen, men av den enkelte elev. I særskilte
tilfeller kan dette dekkes av kommunen.
Tilskudd og regler for finansiering
Den statlige tilskuddsordningen, jf. Kap. 225, Post 66, er budsjettstyrt. Bevilgningen i
statsbudsjettet fastsetter rammen for den totale tilskuddssummen som kan bli
innvilget til ordningen pr. år.
Tilskuddordningen definerer leirskole og leirskoleopplæring slik:
 Leirskoleopplæring ved bemannet leirskole eller annen aktivitet med varighet
på minst tre overnattinger i sammenheng. Med «annen aktivitet» menes det
her eksempelvis ekskursjoner eller turer som er en del av grunnopplæringen.
 Leirskoleopplæringen må strekke seg over minimum fire dager
med undervisning i minimum 5,5 klokketimer pr. dag.
 Det gis tilskudd til kun ett leirskoleopphold per elev i løpet av grunnskolens 1.10. trinn. Hver elev skal derfor ikke registreres her mer enn én gang i løpet av
sin 10-årige grunnskoleopplæring.
Tilskuddet skal stimulere kommunene til å sende elevene på leirskole, og skal
medvirke til å finansiere opplæringsutgiftene på leirskoleoppholdet. Utgifter til selve
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oppholdet, reise m.m. må kommunen dekke av egne midler, jf. opplæringsloven § 215. For øvrig sier regelverket at dersom opplæringen til elevene er gratis, kan andre
enn skolen finansiere turen. Det er mulig å få finansiering fra andre enn skoleeier.
Elever og foresatte kan for eksempel gå sammen om å samle inn penger via dugnad
eller loddsalg. Kost faller utenfor «gratisprinsippet», i og med skolen til vanlig ikke
dekker maten til elevene. Utdanningsdirektoratets sammenfatting av regelverket kan
leses i sin helhet her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-ogopplaring/saksbehandling/skoletur/.
Forvaltning av tilskuddsordningen (Kap. 225, Post 66) - Omlegging fra 2018
Omleggingen av tilskuddsforvaltningen har medført endringer i tilskuddsordningen.
Det er gått bort fra manuell rapportering hvor kommunene har rapportert inn antall
grupper (16-22 elever). Tilskuddet blir nå beregnet på grunnlag av den enkelte
kommunes registrerte leirskoleopphold i GSI. Det vil si at det tas utgangspunkt i det
totale antallet elever som har vært på leirskole i løpet av året, med et delingstall på
22 elever. Antall grupper blir så forhøyet opp til nærmeste hele gruppe.
Årsbevilgningen blir fordelt på antall grupper i landet som har deltatt på leirskole i
løpet av året.
Den nye rapporteringen tar ikke lenger hensyn til om leirskoleoppholdet strekker seg
over 4 eller 5 dager.
Vurdering:
Ås kommune står overfor store innsparingskrav. Stramme økonomiske rammer, samt
endringer i forvaltningen av tilskuddsordningen nødvendiggjør rammer og føringer for
gjennomføring av leirskole. Rådmannens forslag til rammer og føringer skal sikre
effektiv ressursbruk og et likeverdig leirskoletilbud for alle elever i Ås-skolen.
Fra 4 til 3 overnattinger
Omfang av tilskudd er ikke lenger proporsjonalt med antall undervisningsdager ved
leirskolen. Barneskolene praktiserer i dag leirskoleopphold med 4 overnattinger.
Kostnader kommunen må dekke av egne midler blir lavest dersom antall netter
reduseres fra 4 til 3. Dette som følge av at tilskuddet ikke lenger beregnes ut ifra
antall undervisningsdager. Dersom dagens praksis med 4 overnattinger
opprettholdes, vil kostnader kommunen må dekke av egne midler til leirskole øke i
forhold til tidligere år da gammel forvaltningsmodell ble praktisert.
I og med nøkkel for beregning av antall grupper også er endret, vil Ås kommune
sannsynligvis få tilskudd for færre grupper enn det reelle antall grupper som
gjennomfører leirskoleopphold. Dette er også en endring som påvirker
tilskuddsbeløpet, og som i den andre enden vil få betydning for kostnader kommunen
må dekke av egne midler.
Kostnader til opphold, herunder kost og losji, må den enkelte skole dekke av eget
budsjett. I tillegg påløper kostnader knyttet til kompensasjon og timer til avspasering
for lærerne som følger med.
Skolenes budsjett styres av en finansieringsmodell, også kalt «skolemodellen».
Midler til leirskole tilføres den enkelte skole gjennom denne modellen. Disse midlene
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er ikke øremerket. Reduksjon i kostnader til leirskoleopphold vil i denne
sammenheng bety økte midler til ordinær undervisning.
Forslag om å redusere antall overnattinger fra 4 til 3, ansees som et nødvendig tiltak
med tanke på skolenes stramme økonomiske rammer, og for å imøtekomme
endringer i tilskuddsordningen.
Kost
I og med skolen til vanlig ikke dekker maten til elevene, trenger heller ikke skole
gjøre det på en skoletur. Av totalpris for opphold, utgjør kost ca 15-20% som vil
tilsvare ca 300-400 kr for 3 overnattinger. 300-400 kr i egenandel til inndekking av
kost for eget barn er å anse som en moderat sum for den enkelte familie. Som ett av
flere innsparingstiltak foreslås det derfor at den enkelte familie dekker kost selv. I
særlige tilfeller kan kost dekkes av kommunen.
Samkjøring
Eksempelvis kan en større skole stille med 3 lærere istedenfor 4, en mellomstor
skole kan stille med 2 lærere istedenfor 3, og en mindre skole kan stille med 1 lærer
istedenfor 2. Reduksjon i antall lærere ved samkjøring er en effektivisering. På den
ene side betyr dette lavere utgifter knyttet til kompensasjon og avspasering, og som
på den andre side betyr høyere gjenværende bemanning på skolen.
Ved samkjøring mellom skoler vil også transportutgifter per elev bli lavere, spesielt
for de små skolene. Det er også rimelig å anta at det vil bli behov for å leie færre
busser totalt sett. Samkjøring mellom skoler som tilhører samme
«ungdomsskolekrets» ansees som et positivt tiltak med tanke på overgang
barneskole-ungdomsskole.
Rådmannen mener at samkjøring har både kvantitative og kvalitative gevinster.
Samkjøring vil effektivisere tilbudet og samtidig fremme kjennskap og vennskap på
tvers av skoler.
Reisevei
Reisevei kan ikke bli for lang dersom leirskoleoppholdet skal strekke seg over fire
hele undervisningsdager med tre overnattinger, jf. tilskuddsordningens definisjon av
leirskole og leirskoleopplæring. Ramme og føring for reisetid er derfor satt for å sikre
at rett til tilskudd ivaretas.
Kortere reisevei vil også medføre lavere transportkostnader.
Økonomiske konsekvenser:
Reduksjon i antall reisedøgn
Omlegging av forvaltning av tilskuddsordningen:
Det tas utgangspunkt i innrapporterte tall for kalenderåret 2017, og rammer for
utbetaling av tilskudd i 2017 i denne beregningen. I 2017 ble det rapportert inn 209
elever, og rammene for utbetaling av tilskudd var som følger:
-

timesats 585 kr/t
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-

maks 27,5 timer undervisning per gruppe og maks 5,5 timer undervisning per
dag.

Tidligere forvaltningsmodell

Ny forvaltningsmodell

-

209 elever tilsvarer 12 innrapporterte
grupper.

-

209 elever vil tilsvare 9,5 ≈ 10
grupper

-

4 undervisningsdager tilsvarer kr
12870,- i tilskudd per gruppe.
5 undervisningsdager tilsvarer kr
16 087,5,- i tilskudd per gruppe.

-

4 og 5 undervisningsdager tilsvarer
samme tilskuddsbeløp.
Tilskuddsbeløpet tilsvarer
årsbevilgningen fordelt på antall
grupper i landet som har deltatt på
leirskole i løpet av året.

Utgifter opphold:
Det er innhentet pris fra flere ulike leirskoler for å sammenlikne pris per elev for tre og
fire overnattinger med henholdsvis fire og fem undervisningsdager. Det er innhentet
pristilbud med utgangspunkt i totalkostnader for 75 elever, inkl. kost og losji.
Pris pr elev for 3
overnattinger med 4
undervisningsdager
Fagerli leirskole (Geilo) kr 2010,Solbukta leirskole
kr 1965,(Fredrikstad)
Aarholdt-tunet (Stokke) kr 1930,-

Pris per elev for 4
overnattinger med 5
undervisningsdager
kr 2595,kr 2405,kr 2390,-

Differanse mellom 3 og 4 overnattinger for pris per elev er i snitt kr 500,-. For 209
elever vil dette medføre en total merkostnad for kommunen på kr 104 500,- for 4
overnattinger i forhold til 3 overnattinger.
Utgifter lærere:
Fire overnattinger over fem dager genererer omtrent kr 6000,- i tilleggskostnader pr
lærer, som tilsvarer et snitt på kr 1500,- per natt. I tillegg påløper rett til 3 timer
avspasering per døgn. Dette medfører igjen vikarutgifter for inndekking av timer til
avspasering. For øvrig tilsvarer én undervisningstime omtrent kr 400.
Differanse mellom 3 og 4 overnattinger for tilleggskostnader per lærer er:
1500 kr + (400kr/t · 3t) = kr 2700,-.
På de større skolene følger ca 4 lærere, mens på de mindre og mellomstore skolene
følger 2-3 lærere. I snitt er det totalt ca 21 lærere som er med på leirskole i året.
Differanse mellom 3 og 4 overnattinger utgjør da totalt:
2700 kr/pr lærer · 21 lærere = kr 56 700,-.
Kostpenger:
Kost utgjør ca15-20 % av totalkostnad for opphold. Per elev vil det tilfalle en
egenandel som skal dekke kost på ca 300-400 kr for 3 overnattinger og 4
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undervisningsdager. For kommunen totalt vil bortfall av utgifter til kost utgjøre for 209
elever ca: 350 kr/elev · 209 elever = kr 73 150,-.
Samkjøring og reisevei
Antall lærere kan reduseres ved samkjøring. Eksempelvis kan en større skole stille
med 3 lærere, en mellomstor skole kan stille med 2 lærere, og en mindre skole kan
stille med 1 lærer. Potensielt sett kan dette bety inntil 7 færre lærere.
Beregningsgrunnlag, tilleggskostnader for 7 lærere:
- Tilleggskostnad kr 1500.- per døgn
- 3 timer til avspasering á 400 kr/t
For 3 overnattinger og 7 lærere blir dette:
7(3 netter · 2700 kr/per natt) = kr 56 700,Transportutgifter per elev går ned dersom bussene fylles opp. Det er rimelig å anta
en reduksjon i antall busser som må leies, fra totalt 7-8 busser til ca 5-6 busser.
Transportkostnader vil reduseres dersom reisevei og reisetid kortes ned.
Priseksemplene er hentet fra nettbuss.no.
Leirskole
Fagerli leirskole(Geilo)
Solbukta leirskole (Fredrikstad)
Aarholdt-tunet (Stokke)

Pris for buss t/r
ca kr 22 000,- ekskl. mva.
ca kr 8 900,- ekskl. mva.
ca kr 13 000,- ekskl. mva.

Busstur tilsvarende 5 timer (ca 240 km)
Uten samkjøring
Med samkjøring
(ca 8 busser)
(ca 6 busser)
kr 176 000,kr 132 000,-

Reisetid- og vei
5 timer, 240 km
1,5 t, 70km
2 t, 116 km

Busstur tilsvarende 2 timer (ca 100 km)
Uten samkjøring
Med samkjøring
(ca 8 busser)
(ca. 6 busser)
kr 88 000,kr 66 000,-

Totalt innsparingspotensial knyttet til transportutgifter er ca kr 100 000,- ved kortere
reisevei og samkjøring.
Totaleffekt:
Reduksjon i antall reisedøgn:

kr 161 200,-

Utgifter opphold (kr 104 500,-)
Utgifter lærere (kr 56 700,-)

Kostpenger:
Samkjøring og reisevei:

kr 73 150,kr 156 700,-

Reduserte lærerkostnader (kr 56 700,-)
Reduserte transportkostnader (kr 100 000,-)

SUM

kr 391 050,-

Potensielt sett er det mulig å gjennomføre et likeverdig leirskoletilbud med et kutt på
kr 391 050,-.
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I tillegg vil rammene og føringene imøtekomme omlegging av forvaltning av
tilskuddsordningen, som betyr lavest mulig differanse mellom kostnader til opplæring
og tilskuddsbeløp til refusjon.
Miljømessige konsekvenser:
Kortere reisevei sparer miljøet.
Samkjøring sparer miljøet
Alternativer:
Gjennomføring av leirskoleopphold fortsetter som nå uten kommunale rammer og
føringer.
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannens forslag til rammer og føringer for gjennomføring av leirskole er en
nødvendig nedjustering og innstramming for å imøtekomme skolenes stramme
økonomiske rammer, og de endringer som har trådt i kraft i forbindelse med
forvaltning av tilskuddsordningen. Rammene og føringene som er foreslått oppfyller
nasjonale krav til gjennomføring av leirskoleopphold i henhold til tilskuddsordningens
definisjon på hva leirskole er, samt sikrer et likeverdig tilbud for alle elevene i Åsskolen.
Ved at skolene også velger en leirskole som ligger nærmere vil ankomst og
avreisedagen kunne utnyttes bedre og elevene vil ikke få mindre undervisning enn
tidligere.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
1.1.2020
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HOK-36/18
Utvikling av uteskole som en del av skolenes pedagogiske
plattform
Saksbehandler:
Ellen Benestad
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
36/18

18/02980-1
Møtedato
31.10.2018

Rådmannens innstilling:
1. Alle skolene i Ås bruker uteskole for å supplere klasseromsundervisningen.
2. Skolene i Ås utvikler, i samarbeid med fagmiljøer, skolehager som en
læringsarena og som en del av uteskole.
3. Uteskole skal være en del av en alternativ læringsarena for elever som trenger
mer praksisrettet opplæring.
4. Det avventes nye fagplaner før man utvider uteskole som læringsarena.

Ås, 16.10.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Etatssjef oppvekst og kultur

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Det er utarbeidet en Pedagogisk utviklingsplan for barnehager og skoler i Ås
kommune 2018 – 2021.G:\OK\Ansatte\Planer for barnehager og skoler\Pedagogisk
utviklingsplan 2018-21\Pedagogisk utviklingsplan for 2018-2021 Revidert mai
2018.docx
Saksbehandler sender vedtaket til:
Alle skolene
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Saksutredning:
Sammendrag:
Gjennom uteskole har skolene mulighet til å skape en mer helhetlig og
virkelighetsnær undervisning. Dette gir elevene muligheter til å nærme seg kunnskap
på flere måter og til å bruke flere sider av seg selv og legger grunnlaget for en mer
variert opplæring. Uteskole gir på en praktisk måte skolen muligheter for å knytte
bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens faglige innhold.
Det er imidlertid ikke behov for å utvide uteskolen for alle elever. Det drives allerede
mye godt uteskolearbeid av god kvalitet og med veiledning fra kompetente
fagmiljøer. Det er ønskelig at skolene i samarbeid med fagmiljøene utvikler de
tilbudene som de allerede har eller er i gang med å etablere samt at det etableres
alternative læringsarenaer utenfor skolene for elever som trenger en annerledes
opplæring.
Fakta i saken:
Den 8.6.2016 fremmet SV’s representant Eskild Gausemel Berge(SV) følgende
forslag:
Ås kommune har et unikt potensiale for å utvikle uteskole som en naturlig del av skolenes
pedagogiske plattform. Rådmannen bes utarbeide en sak til politisk behandling for å utvikle
denne plattformen i samarbeid med NMBU og relevante fagmiljøer ved skolene. Rådmannen
bes også klargjøre muligheten for å søke midler til et slikt prosjekt gjennom Den naturlige
skolesekken.

Hovedutvalget ga enstemmig tilslutning til SVs forslag.

Uteskole
Den definisjonen som er mest i bruk når det gjelder uteskole er utarbeidet av Arne
Nikolaisen Jordet, førsteamanuensis ved Høgskolen i Hedmark. Han har forsket på
læringsprosesser utenfor klasserommet, det som i norsk skole ofte omtales som
uteskole. Han definerer uteskole slik i en artikkel fra 2010:
«Uteskole er en måte å arbeide med skolens innhold på hvor elever og lærere bruker
nærmiljøet og lokalsamfunnet som ressurs i opplæringen – for å supplere og utfylle
klasseromsundervisningen».

Gjennom uteskole har skolene mulighet til å skape en mer helhetlig og
virkelighetsnær undervisning. Dette gir elevene muligheter til å nærme seg
kunnskapene på flere måter og til å bruke flere sider av seg selv og legger
grunnlaget for en mer variert opplæring. Uteskole gir på en praktisk måte skolen
muligheter for å knytte bedre forbindelse mellom elevenes erfarte verden og skolens
faglige innhold. Uteskole er en metode og læringsarena på linje med klasserommet,
der man kan bruke andre arbeidsmåter enn man kan i klasserommet.
Uteskole handler om arbeidsmåter som feltarbeid i naturfag og ekskursjoner , men
den handler også om å bruke uteskolen i arbeid med de ulike temaene og andre fag
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som elevene jobber med inne. Den gir muligheter til å gi elevene ulike måter å
tilnærme seg og tilegne seg fagstoffet på.
I Ås kommune har skolene noe forskjellig tilnærming til uteskole, men alle skolene
har uteskole for 1.- 4. trinn. Flere av skolene har uteskole også for 5.- 7. trinn, men
noe mindre regelmessig.
Ungdomsskolene har ikke fast uteskole, men begge skolene har friluftsliv som
valgfag, og i tillegg bruker lærerne bruker uteområdene der det er naturlig i
undervisningen.
Alle skolene har turdager, skidager eller andre utedager i tillegg. Det er leirskole for
6. eller 7. trinn og overnattingstur i ungdomsskolen.
Den naturlige skolesekken
Gjennom Den naturlige skolesekken er målet å stimulere skoler til å etablere
prosjekter der skolene utarbeider tverr-/flerfaglig undervisning, som tar i bruk andre
læringsarenaer, samarbeider med eksterne aktører og fremmer undervisning for
bærekraftig utvikling.
Den naturlige skolesekken har som mål å medvirke til at elevene som framtidige
arbeidstakere får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og
miljøutfordringene på kloden, og blir i stand til å forstå og utvikle løsninger på
miljøproblemene i dag og i framtiden.
Skolehager har lang historie i Norge og har fungert som sosiale møtesteder og
læringsarenaer i tillegg til å øke naturglede, gi mestringsopplevelser, fremme fysisk
aktivitet og bedre helse. Ved siden av uteskole og andre uteaktiviteter har mange av
skolene valgt å satse på skolehage som en alternativ læringsarena. Flere av skolene
har også søkt om midler fra Den naturlige skolesekken for å utvikle skolehagen til å
fremme elevens forståelse av bærekraftig utvikling.
Brønnerud skole var den første skolen i Ås som søkte midler fra den naturlige
skolesekken. De fikk prosjektmidler til utvikling av skolehage i perioden 2013 – 2016.
Året etter ble de ressursskole innenfor skolehage.
Brønnerud skole arbeider i dag sammen med Vitenparken for utvikling av skolehage
som læringsarena.
Ås ungdomsskole har fått midler fra Den naturlige skolesekken for 2017 – 2019.
Skolen har fokus på bærekraftig utvikling innenfor mat og helse. De har etablert
skolehage på Dysterjordet, men ønsker en skolehage på skoleområdet.
Ås ungdomsskole har også fått Erasmus midler til bærekraftig utvikling. Disse
midlene brukes til å holde kontakt med andre europeiske land.
Rustad skole har fått midler fra Den naturlige skolesekken for 2018 – 2020 for å
fremme elevenes forståelse for bærekraftig utvikling i forbindelse med etablering av
skolehage.
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I forbindelse med desentralisert kompetanseutvikling, som er et samarbeid mellom
kommunene og lærerutdanningsinstitusjonene, har Rustad skole sammen med
Solberg skole valgt å satse på utvikling av skolehage. NMBU skal følge opp Rustad
skole og Solberg skole. NMBU tilbyr skoletilpasset oppfølging - rettet mot alt fra
etablering/drift til pedagogisk bruk av skolehagen.
Solberg skole vurderer om de i 2019 i tillegg skal søke midler fra Den naturlige
skolesekken for å fremme elevenes forståelse for bærekraftig utvikling ved
etableringen av skolehage.
Nordbytun ungdomsskole vurderer også å søke midler fra Den naturlige skolesekken
i 2019 innenfor bærekraftig utvikling i mat og helse. I dag samarbeider de med
Vitenparken om bærekraftig utvikling innenfor valgfaget Teknologi i praksis.
Alternativ læringsarena
Uteskole er en nøkkel til læring. Mye av det som skjer i andre fag og aktiviteter
knyttes opp mot, og tar utgangspunkt i det man gjør ute. I en hverdag som er
oppstykket og fragmentert er det en oppgave for skolen å skape en sammenheng i
det man gjør. Dette er viktig i forhold til alle barn, men for de barna som trenger
forutsigbarhet og oversikt i større grad enn andre er det helt avgjørende.
Sammenheng gir mening.
Aschjem gård er en læringsarena hvor gården og husdyr står i fokus. Mesteparten av
arbeidet foregår utendørs.
Etablering av Breivoll som en alternativ læringsarena for ungdomsskoleelever som
har behov for noe annet enn klasseromsundervisning, er i full gang. Her er det tenkt
at uteområdene skal brukes aktivt i undervisningen
Det vurderes også om det bør utarbeides alternative læringsarena/uteskole for
enkelte av de eldste elevene i barneskolen noen dager i uken. Det kan være aktuelt
å søke Den naturlige skolesekken om midler til begge tiltakene.
Samarbeid med NMBU og Vitenparken
Et par av skolene, Rustad og Solberg, etablerer et samarbeid med NMBU om
skolehager i forbindelse med den desentraliserte kompetanseutviklingen.
I tillegg til samarbeidet med NMBU, så er det utviklet et samarbeid med Vitenparken.
Det er et tilbud om skolering til alle 1. og 4. trinnelever, alle elever på ungdomstrinnet
som har valgfag, teknologi i praksis og programmering, opplegg rundt bærekraftig
mat for alle 10. trinn på Ås ungdomsskole og fagdag for alle ledere i barnehager og
skoler i aktuelle temaer.

Vurdering:
Alle skolene i Ås har uteskolen i deler av sin undervisning. Uteskole er en viktig
metode og læringsarena som tar i bruk en undervisningsform som aktiviserer hele
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mennesket. Barna gjør sine erfaringer i en konkret virkelighet, disse erfaringene
danner grunnlag for videre bearbeiding og refleksjon. De voksnes rolle blir å legge til
rette for at en slik prosess finner sted.
Ås kommune har som mål å ha et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet som
medvirker til sosial utjevning og livslang læring. Det skal legge til rettes for et innhold i
barnehagen og et skoleløp som fører til utvikling, læring og danning for hvert enkelt
barn.
I dag brukes uteskole som en del av undervisningen for de yngste elevene og mange
av de eldre elevene. Skolene i Ås arbeider sammen mot felles mål, men har i stor
grad metodefrihet. Det er skolene som kjenner sine elever og sitt personale og har
erfaring med hva som lykkes. Å pålegge skolene at de skal bruke en bestemt metode
eller læringsarena, fratar skolene den valgfriheten de har til å gjøre kloke valg som
passer for sine elever og lærere.
Det er under utarbeidelse nye læreplaner i alle fag. Skolene skal ta disse i bruk fra
høsten 2020. Skolene arbeider derfor nå midt mellom gamle og nye læreplaner. Det
er i øyeblikket ikke ønskelig å gjøre store endringer i temaer og metoder med tanke
på usikkerheten på hva som vil komme i forhold til nye læreplaner. Nye områder og
nye metoder tar tid å innføre. Det er derfor ønskelig å vente med endringer inntil nye
læreplaner er vedtatt og gjennomarbeidet.
Det drives allerede mye godt uteskolearbeid av god kvalitet og med veiledning fra
kompetente fagmiljøer som Naturfagsenteret , NMBU og Vitenparken. Framfor å
utvide tilbudet, er det ønskelig at skolene i samarbeid med fagmiljøene utvikler de
tilbudene som de allerede har eller er i gang med å etablere.
For skolevegrere og andre elever som ikke finner seg til rette i skolen, er et alternativ
opplæringstilbud som Aschjem gård, Breivoll for ungdomsskoleelever og eventuelt et
nytt tilbud for barneskoleelever viktige. Disse tilbudene skal basere seg på praktisk
opplæring for å skape en mer helhetlig og virkelighetsnær undervisning. Dette gir
elevene muligheter til å nærme seg kunnskapene på flere måter og til å bruke flere
sider av seg selv og legger grunnlaget for en mer variert opplæring.
Økonomiske konsekvenser:
Gjennom deltakelse i Den naturlige skolesekken får skolene økonomisk støtte til
faglig og didaktisk påfyll og rettleiing. De får en støtte på totalt kr 60.000 fordelt på 3
år. Deltakerskoler blir fulgt opp av Naturfagsenteret og regionale kontakter fra ulike
institusjoner i lærerutdanningen. Midler kan søkes på våren.
Alle tiltakene dekkes i dag innenfor skolenes budsjetter og ved søkning av midler.
Miljømessige konsekvenser:
Positivt med bevisstgjøring av barn og unges forhold til natur og bærekraftig utvikling.
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Alternativer:
Det igangsettes et samarbeid med NMBU og Vitenparken for å igangsette uteskole
på de skolene som ikke har dette på alle trinn.
Konklusjon med begrunnelse:
Med uteskolene som allerede drives på barneskolene, valgfag friluftsliv, satsning på
skolehager, turdager, leirskole etc så ser ikke skolene behov for en utvidelse av
uteskole for alle elever. Etablering av skolehager kan ses på som en del av
uteskolen. De skolene som ennå ikke har skolehager, vil sannsynligvis utarbeide
dette i løpet av få år. Det er en aktiv læringsarena og en viktig del av bærekraftig
utvikling.
For skolene er det viktig å holde samme satsningsområder over tid. Det er brukt mye
ressurser på å samle skolene om felles temaer og metoder. Uteskole er en av flere
læringsarenaer/metoder som er i bruk i skolene i Ås. På nåværende tidspunkt og i
påvente av nye læreplaner er det ikke ønskelig å utvide uteskolen for alle elever. Det
er imidlertid et ønske om å lage gode alternativer læringsarenaer for både barne- og
ungdomsskoleelever som har behov. Dette tilbudet vil i stor grad være basert på
uteskole.

Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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Rådmannens innstilling:
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Ås, 17.10.2018
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Oppvekst- og kultursjef
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Vedlegg:
Ny høring av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021
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Saksutredning:
Sammendrag:
På bakgrunn av innkomne høringsinnspill fra to høringsperioder, legger rådmannen
med dette fram forslag til barnehage- og skolerute for årene 2019/2020 og
2020/2021. Barnehage- og skoleruta er gjeldende for de kommunale barnehagene
og grunnskolene i Ås kommune.
Fakta i saken:
Skolerute for grunnskolen skal utformes som lokal forskrift. Dette er i tråd med
Opplæringslovens § 2-2 fjerde ledd som sier følgende:
«Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane.
Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver (…)».
Skoleåret skal bestå av minimum 190 skoledager, minimum 38 skoleuker, og skal
plasseres innenfor en ramme på 45 sammenhengende uker. Skolene skal ha 6
plandager, mens SFO og barnehagene skal ha 5 plandager. Det er et ønsket
prinsipp at barnehage, SFO og skole i størst mulig grad har sammenfallende
plandager/ fridager.
I tillegg til høytidsdager, setter skoleruta for Akershus fylkeskommune de ytre
rammene for kommunens barnehage- og skolerute. Dette grunnet busstransport, da
det er fylkeskommunens datoer for skolestart og skoleslutt Ruter forholder seg til.
Høring
Høringsinstanser er rektorer og styrere ved den enkelte skole og barnehage,
Samarbeidsutvalgene (SU), Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Forslag til
barnehage- og skolerute for 2019/20 og 2020/2021 har blitt sendt på høring i to
runder. Den første høringsperioden var 17.08.2018 - 07.09.2018, se vedlegg Høring
av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021. Det kom inn 3
høringsinnspill, der 2 var fra høringsinstanser, se vedlegg Høringsuttalelser første
høringsrunde. Grunnen til at få enheter uttalte seg, kan være at
Samarbeidsutvalgene ikke var konstituert i første høringsperiode.
Da kun en skole uttalte seg i første runde, samt at datoer for første skoledag måtte
forskyves på grunn av oppstart av skoleskyss, ønsket rådmannen å sende forslag til
barnehage- og skolerute på høring en gang til. Høringsperioden var 21.09.2018 –
11.10.2018. Endringsforslagene i andre høringsperiode var forskyving av første og
siste skoledag, 4 plandager for skolene før skolestart i stedet for 3 plandager,
endring av ukedag for felles plandag i mars fra fredag til mandag og forskyving av
siste skoledag før juleferie i 2020. Flere detaljer om endringsforslagene er beskrevet i
høringsbrevet, se vedlegg Ny høring av barnehage- og skolerute for 2019/2020 og
2020/2021.
I andre høringsrunde kom det inn 7 innspill fra barnehager og skoler. Under følger en
oppsummering av alle innspill i begge høringsperiodene, med rådmannens
kommentarer. Alle innspillene dreier seg om planleggingsdager og dato for
skolestart.
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Høringsinnspill
Plandager og skolestart
Høringsinstans
Utdanningsforbundet Ås

Åsgård skole/
FAU/ SU/
Utdanningsforbundet
Løvstad
barnehage/ SU
Solberg skole/
SU

Ønsker at plandager legges på ulike
ukedager av hensyn til fag- og
timefordelingen. Foreslår at noen av
plandagene legges på andre dager enn
fredag.
Unngå skolestart etter sommerferien på en
mandag. Ønsker skolestart torsdag slik at
elevene får en kort oppstartsuke.
Støtter forslaget med felles plandager/
fridager for barnehage og skole.
Ønsker at plandag både 15. og 16. august
kan disponeres fritt av ledelsen ved den
enkelte skole.
Ønsker i tillegg samsvar mellom Ås
kommunes skolerute og skolerutene til Ski
og Vestby.

Utdanningsforbundet
Solberg
(klubben)
Nordby skole/
SU
Søråsteigen
barnehage/ SU
Tunveien
barnehage/ SU
Moerlia
barnehage

Mener kommunen bør ha maksimum 3
plandager før skolestart i august. Ønsker at
plandag både 15. og 16. august kan
disponeres fritt av ledelsen ved den enkelte
skole.
Ønsker skolestart torsdag slik at elevene får
en kort oppstartsuke.
Sitat: "SU støtter kommentarene til
endringsforslag".
Støtter forslaget til ny barnehage- og
skolerute.
Støtter forslaget til ny barnehage- og
skolerute.
Støtter forslaget med felles plandager/
fridager for barnehage og skole.
Ønsker at plandager legges tidligere i
august, i forbindelse med at barnehagene
åpner igjen etter sommerferien i uke 30,
dernest at felles plandager er torsdag og
fredag før skolestart i august, ikke mandag
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Kommentar
Felles plandag i mars
foreslås flyttet fra fredag til
mandag.
Første skoledag forskyves
fra mandag til onsdag.

Den første plandagen i
august (15.08.2019 og
13.08.2020) kan legges til
onsdag etter skoleslutt i
juni.
Ski kommune har ikke lagt
skolerute for kommende
skoleår. Vestby kommune
har lagt skolerute for
2019/2020. Vestby har
skolestart tirsdag
20.08.2019. Skolestart etter
juleferie 06.01.2020 og
etter påskeferie
15.04.2020. Siste skoledag
før sommerferien er
23.06.2020, tilsvarende Ås
kommune.
Den første plandagen i
august (15.08.2019 og
13.08.2020) kan legges til
onsdag etter skoleslutt i
juni.
Første skoledag forskyves
fra mandag til onsdag.

Lærere kan ikke delta på
plandager i uke 30/31. Da
rådmannen foreslår at 1 av
de 4 plandagene for skole
kan flyttes til etter skoleslutt
i juni, anses det mest
hensiktsmessig at felles
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Personlig/ ikke
høringsinstans:
Nina Opheim
Dale

og tirsdag.

plandager er mandag og
tirsdag.

Ønsker ikke plandag for skolene etter
avsluttet skoleår.

Plandag etter skoleslutt
gjøres valgfritt.
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Forslag til barnehage- og skolerute 2019/20 og 2020/2021:
SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 2019/2020
Skole, SFO og barnehage er stengt de angitte plan- og fridager, samt helligdager, offentlige
høytidsdager og andre merkedager som er markert med rød skrift.
Helligdager/ planleggingsdager/ stengt:
MÅNED
Antall skoledager
August 2019
(8)

SKOLEN
Plandager:
Torsdag 15. august
Fredag 16. august
Mandag 19. august
Tirsdag 20. august

SFO

BARNEHAGE

Plandager:
Mandag 19. august
Tirsdag 20. august

Plandager:
Mandag 19. august
Tirsdag 20. august

Høstferie:
Uke 40
Plandag:
Fredag 8. november

Plandag:
Fredag 8. november

Plandag:
Fredag 8. november

Juleferie:
f.o.m. mandag 23.
desember

Juleferie:
f.o.m. mandag 23.
desember

Juleferie:
Barnehagene er stengt
nasjonale høytidsdager

Juleferie t.o.m. onsdag 1.
januar

Juleferie t.o.m. onsdag 1.
januar

Juleferie:
t.o.m. onsdag 1. januar
Vinterferie:
Uke 8
Plandag:
Mandag 23. mars
Påskeferie:
f.o.m. mandag 6. april
t.o.m. mandag 13. april

Juleferie:
t.o.m. onsdag 1. januar

Tirsdag 24. desember
Onsdag 25. desember
Torsdag 26. desember
Tirsdag 31. desember
Juleferie:
t.o.m. onsdag 1. januar

Plandag:
Mandag 23. mars
Påskeferie:
f.o.m. mandag 6. april
t.o.m. mandag 13. april

Plandag:
Mandag 23. mars
Barnehagene er stengt
fra kl. 12:00
onsdag 8. april

Fredag 1. mai
Torsdag 21. mai

Fredag 1. mai
Torsdag 21. mai

Fredag 1. mai
Torsdag 21. mai

Fridag:
Fredag 22. mai
Mandag 1. juni

Plandag:
Fredag 22. mai
Mandag 1. juni

Plandag:
Fredag 22. mai
Mandag 1. juni

Første skoledag:
Onsdag 21. august

September
(20)
Oktober
(19)
November
(20)
Desember
(15)

Januar 2020
(22)
Februar
(15)
Mars
(21)
April
(16)
Mai
(18)

Juni
(16)
Juli

Siste skoledag:
Tirsdag 23. juni

Skoleferie

Ferie/ stengt:
Uke 28, 29, og 30

Ferie/ stengt:
Uke 28, 29, og 30

190 skoledager
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SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 2020/2021
Skole, SFO og barnehage er stengt de angitte plan- og fridager, samt helligdager, offentlige
høytidsdager og andre merkedager som er markert med rød skrift.
Helligdager/ planleggingsdager/ stengt:
MÅNED
Antall skoledager
August 2020
(9)

SKOLEN
Plandager:
Torsdag 13. august
Fredag 14. august
Mandag 17. august
Tirsdag 18. august

SFO

BARNEHAGE

Plandager:
Mandag 17. august
Tirsdag 18. august

Plandager:
Mandag 17. august
Tirsdag 18. august

Høstferie:
Uke 40
Plandag:
Fredag 6. november

Plandag:
Fredag 6. november

Plandag:
Fredag 6. november

Juleferie:
Siste skoledag mandag
21. desember

Juleferie:
Siste SFO-dag onsdag
23. desember

Juleferie t.o.m. fredag 1.
januar
Juleferie:
t.o.m. fredag 1. januar
Vinterferie:
Uke 8
Plandag:
Mandag 15. mars

Juleferie t.o.m. fredag 1.
januar
Juleferie:
t.o.m. fredag 1. januar

Juleferie:
Barnehagene er stengt
nasjonale høytidsdager
Torsdag 24. desember
Fredag 25. desember
Torsdag 31. desember
Juleferie:
t.o.m. fredag 1. januar

Plandag:
Mandag 15. mars

Plandag:
Mandag 15. mars

Påskeferie:
f.o.m. mandag 29. mars
t.o.m. mandag 5. april

Påskeferie:
f.o.m. mandag 29. mars
t.o.m. mandag 5. april

Påskeferie:
Barnehagene er stengt
fra kl. 12:00 onsdag
31. mars

April
(19)

Påskeferie:
t.o.m. mandag 5. april

Påskeferie:
t.o.m. mandag 5. april

Påskeferie:
t.o.m. mandag 5. april

Mai
(17)

Torsdag 13. mai
Mandag 17. mai
Mandag 24. mai

Torsdag 13. mai
Mandag 17. mai
Mandag 24. mai

Torsdag 13. mai
Mandag 17. mai
Mandag 24. mai

Fridag:
Fredag 14. mai
Siste skoledag:
Tirsdag 22. juni

Plandag:
Fredag 14. mai

Plandag:
Fredag 14. mai

Første skoledag:
Onsdag 19. august

September
(19)
Oktober
(20)
November
(20)
Desember
(16)

Januar 2021
(20)
Februar
(15)
Mars
(19)

Juni
(16)
Juli

Skoleferie

Ferie/ stengt:
Uke 28, 29, og 30

Ferie/ stengt:
Uke 28, 29, og 30

Sum skoledager:
190
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Vurdering
De foreslåtte endringene i barnehage- og skolerute for 2019/20 og 2020/2021
medfører at barnehage, SFO og skole har sammenfallende plandager/ fridager.
Dette for at det ikke skal bli for mange "fridager" for barn, elever og foresatte å
forholde seg til. Samtidig får barnehage, SFO og skole mulighet til å gjennomføre
felles plandager om det er ønskelig.
Barnehage- og skolerutene er samstemt med feriedager og innenfor gitte dager for
skoleskyss. Kommunen unngår da merkostnader for skoleskyss ved å forholde seg til
fylkeskommunale datoer for skolestart og skoleslutt.
Skolene kan selv vurdere om de ønsker plandag torsdag i uka før skolestart, eller
plandag etter skoleslutt i juni, slik det har vært gjennomført de siste årene.
Alternativer
 Felles plandager i november og mars legges på fredager.
 Plandag torsdag i august (15. august 2019 og 13. august 2020) kan
disponeres fritt av ledelsen ved skolene. Plandagene kan brukes til felles
kursing på ettermiddager og kvelder.
Konklusjon med begrunnelse:
Momenter i høringsinnspillene er tatt til etterretning. Rådmannens nye forslag til
barnehage- og skolerute for 2019/2020 og 2020/2021 anbefales godkjent.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
1. oktober 2018
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HOK-38/18
Nye veinavn på NMBU-campus:
Oluf Thesens vei og Johan L. Hirschs vei
Saksbehandler:
Carl F. Høeg
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
38/18

18/03039-5
Møtedato
31.10.2018

Rådmannens innstilling:
Veien fra den nye hovedavkjørselen i vest langs veterinærbygningen og fram til
Nordskogen får navnet Oluf Thesens vei - jf kart vedlegg
Johan L. Hirsch vei får endret sitt navn til Johan L. Hirschs vei, i tråd med
språkrådets anbefalinger.
Ås, 19.10.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Vedlegg:
Vedlegg:
2. Høringsbrev til Ås historielag - Nytt veinavn på NMBU
1. Kart - Forslag til nye veinavn og registrering av gangveier,...
3. Høringssvar fra Ås historielag - Nytt veinavn NMBU
4. Høringsbrev til Språkrådet - Nye veinavn på NMBU-campus Ås kommune
5. Høringssvar fra Språkrådet - Nye veinavn på NMBU-campus Ås kommune
6. Tilråding adressenavn Ås kommune
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen
Saksbehandler sender vedtaket til:
Byggesak og geodata v/Åse Saltkjelsvik
Kommunalteknisk avdeling v/Olaug Talleraas
NMBU v/prosjektleder Hannah Øksendal
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Saksutredning:
Sammendrag:
Oluf Thesens vei foreslås som et nytt veinavn på NMBU-campus i forbindelsen med
etableringen av Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen på NMBU.
Allerede eksisterende veinavn på NMBU-campus, Johan L. Hirsch vei, får endret sitt
navn til Johan L. Hirschs vei – i tråd med språkrådets anbefalinger.

Fakta i saken:
NMBU arbeider i disse dager med å justere veiene inne på campus. Dette er i
hovedsak en følge av etableringen av bygningene til Veterinærinstituttet og
Veterinærhøgskolen. I denne anledning vil nye traseer bli skapt og allerede
eksisterende veier få endret sine løp, jf. Vedlegg 1. Kart
Det vil derfor oppstå et behov for et nytt veinavn på campus, og her foreslås det fra
NMBU, Oluf Thesens vei, hvilket Rådmannen sier seg enig i.
Forslaget om å endre navnet på Johan L. Hirsch vei til Johan L. Hirschs vei, er et
resultat av Språkrådets tidligere tilrådinger for adressenavn i Ås, om at navnet må
skrives med genitivs-s - jf. Vedlegg 5 og 6
Vurdering:
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.
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Som vi ser, var Oluf Thesen helt sentral i etableringen av veterinærfaget og
etableringen av den seriøse dyrlegeprofesjonen i Norge.
2) Ad. Johan L. Hirschs vei, følger Språkrådets anbefaling om bruk a v genitivs-s.
Konklusjon med begrunnelse:
1) Oluf Thesen var en helt sentral person innenfor etableringen av veterinærfaget- og
veterinærvitenskapen i Norge. Han var ansatt fra opprettelsen av Den høyere
Landbruksskole i Ås i 1859 og fram til 1895. Der han hadde det faglige
hovedansvaret for veterinærfaget.
Han er derfor vel verdt å hedre med et veinavn, nå som veterinærvitenskapen igjen
er blitt en del av NMBU.
2) Johan L. Hirschs vei skrevet med genitivs-s fremgår av Språkrådets tilråding, og
de norske språkreglene for bruk av genitivs-s.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HOK-39/18
Møteplan 2019 - Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Saksbehandler:
Lene Henriksen Lilleheier
Saksgang
1 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
39/18

18/02707-1
Møtedato
31.10.2018

Rådmannens innstilling:
Møteplan 2019 for hovedutvalg for oppvekst og kultur vedtas iht. kommunestyrets
møtestruktur.
Møtested:
Møtetid:

Ås kulturhus, Lille sal
kl. 1830

Uke
4
10
15
21

Dag / dato
onsdag 23. januar
onsdag 6. mars
onsdag 10. april
onsdag 22. mai

34
41
45

onsdag 21. august
onsdag 9. oktober
onsdag 6. november

Ås, 04.10.2018
Trine Christensen
rådmann

Ellen Benestad
oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet: Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Behandlingsrekkefølge: Hovedutvalg for oppvekst og kultur
Vedlegg:
Vedtatt møteplan 2019 - Formannskap og Kommunestyre
Saksbehandler sender vedtaket til:
Rådmannens ledergruppe
Politisk sekretariat
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Saksutredning:
Sammendrag:
Møteplan for formannskap og kommunestyre 2019 ble vedtatt i K-sak 67/18,
12.09.2018. Denne møteplanen er retningsgivende for hovedutvalg,
administrasjonsutvalg og råd, som selv vedtar sine møter innenfor vedtatt
møtestruktur.
Vurdering:
Rådmannen foreslår at møterytmen opprettholdes som i 2018, dvs. at rådene holder
møtene på tirsdager og hovedutvalgene på onsdager, uken før formannskapsmøtet.
Møtene til hovedutvalg for oppvekst og kultur, foreslås lagt til onsdager med
møtestart kl. 1830.
Dersom det er behov for flere møter utover oppsatt møteplan, kan det settes opp
ekstraordinære møter når 1/3 av medlemmene krever det eller når møteleder finner
det nødvendig, jf. Ås kommunes reglementer pkt. 10.2.2.2.
Økonomiske konsekvenser:
Møtegodtgjørelse per møte utgjør kr. 1 105,- per medlem. I tillegg får leder kr. 4 604,i månedlig i fast godtgjørelse, dvs. 5% av ordførers godtgjørelse. I tillegg kommer
serveringsutgifter og arbeidstid for administrasjonen.
Konklusjon med begrunnelse:
På bakgrunn av saksutredningen anbefaler rådmannen at innstilingen vedtas.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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HOK-40/18
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med
økonomiplan 2019
Saksbehandler:
Emil Schmidt
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Eldrerådet
3 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
4 Klima- og miljøutvalg
5 Hovedutvalg for helse og sosial
6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur
7 Hovedutvalg for teknikk og miljø
8 Arbeidsmiljøutvalget 2018
9 Administrasjonsutvalget
10 Formannskapet
11 Formannskapet
12 Kommunestyret

Saksnr.:
5/18
10/18

18/03043-1
Møtedato
29.10.2018
30.10.2018

3/18
22/18
40/18
84/18

30.10.2018
31.10.2018
31.10.2018
01.11.2018

88/18

07.11.2018

Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet
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HOK-41/18
Spesialundervisning
Saksbehandler:
Helga Tilley
Saksgang
1 Ungdomsrådet
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr.:
3/18
41/18

18/02801-1
Møtedato
29.10.2018
31.10.2018

Rådmannens innstilling:
Saksutredningen tas til etterretning.
Ås, 17.10.2018
Trine Christensen
Rådmann

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur
Behandlingsrekkefølge:
Ungdomsrådet
Hovedutvalg for oppvekst- og kultur

Saksbehandler sender vedtaket til:
Oppvekst- og kultursjef
Rektorer ved skolene
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Saksutredning:
Sammendrag:
Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Ås har bedt rådmannen redegjøre for hvorfor
det brukes så mye lærerressurser på spesialundervisning, samt legge frem tiltak for
det videre arbeidet.
Saksutredningen belyser lovgrunnlaget og status i Ås-skolen samt en vurdering av
ressursbruk. Det ligger således et effektiviseringspotensial i etablering av gode
systemiske tiltak som sikrer at ressursene målrettes optimalt i takt med endringer i
utfordringsbildet. Et hovedmoment i dette er hvordan grenseoppgangen mellom
ordinær opplæring, tilpasset opplæring og spesialundervisning praktiseres.
Oppvekst- og kultursjefen har igangsatt en prosess med mål om å utarbeide en
strategi for å redusere spesialundervisning i skolen. Dette ansees som et sentralt
tiltak i det videre arbeidet med å effektivisere og utvikle tjenesten. Strategien vil bli
orientert om i forbindelse med tilstandsrapportering for året 2018, medio mars 2019.
Fakta i saken:
Lovgrunnlag og begrepsavklaring
Opplæringsloven
Elevers rett til tilpasset opplæring og spesialundervisning er hjemlet i
opplæringsloven § 1-3 og 5-1.
§ 1-3. Tilpassa opplæring
Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte
eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og lærekandidaten.
Hva er tilpasset opplæring?
«Tilpasset opplæring er det skolen må gjøre for å sikre at alle elever får best mulig
utbytte av opplæringen» (NOU 2016:14, s.22).
Prinsippet om tilpasset opplæring favner både den ordinære opplæringen og
spesialundervisning. Skolens evne til å gi elevene opplæring som ivaretar deres
faglige og sosiale utvikling innenfor rammen av ordinær opplæring, er med på å
avgjøre behovet for spesialundervisning (Udir).
Tilpasset opplæring kan være knyttet til organisering av opplæringen, pedagogiske
metoder og progresjon, arbeid med læringsmiljøet, og oppfølging av lokalt arbeid
med læreplaner og vurdering.
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§ 5-1. Rett til spesialundervisning
Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det
ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.
I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg
leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt
innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i
forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for
eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale
undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. § 2-2 og § 3-2.
Hva er spesialundervisning?
Spesialundervisning er også tilpasset opplæring, men ikke all tilpasset opplæring er
spesialundervisning. Spesialundervisning er en mer omfattende form for tilpasset
opplæring.
Spesialundervisning skal ivareta muligheter elevene skal ha til å nå realistiske mål
dersom det ikke lar seg gjøre innenfor ordinær opplæring. Derfor er det viktig at
skolen bevisst bruker det handlingsrommet som ordinær opplæring gir, før rektor
melder eleven til PP-tjenesten. Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve ut
nye tiltak på skolen innenfor rammen av ordinær opplæring. Dette er også presisert
i opplæringsloven § 5-4 (Udir).
Retten gjelder også elever med stort læringspotensial som har vansker som hindrer
at de får utnyttet sitt læringspotensial (NOU 2016:14 s 25).
§ 1-4.Tidleg innsats på 1. til 4. trinn
På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje for at elevar som står i fare for å bli
hengande etter i lesing, skriving eller rekning, raskt får eigna intensiv opplæring slik
at forventa progresjon blir nådd. Om omsynet til eleven sitt beste talar for det, kan
den intensive opplæringa i ein kort periode givast som eineundervisning.
Det er vedtatt nye regler om intensiv opplæring i opplæringsloven § 1-4, med virkning
fra 1. august 2018. Dette er en tydeliggjøring av hva som gjelder særskilt for elever
fra 1.-4. trinn, og hva som gjelder generelt om tilpasset opplæring.
Hva er intensiv opplæring?
Skolene skal sørge for at elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i
lesing, skriving eller regning, raskt skal få tilbud om intensiv opplæring.
Intensiv opplæring er en plikt for skolen, men den gir ikke eleven en
korresponderende rettighet. Dette betyr blant annet at det ved intensiv opplæring
ikke skal gjøres en sakkyndig vurdering som skal munne ut i et enkeltvedtak.
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Det er ikke noe fasitsvar på hvordan intensiv opplæring skal gjennomføres. Hvordan
den intensive opplæringen bør gjennomføres, må vurderes ut ifra behovene til eleven
og andre mulige tiltak i opplæringen.
Inkludering er et grunnleggende prinsipp i norsk skole. Regelverket er likevel ikke til
hinder for å gi intensiv opplæring utenfor den ordinære klassen eller basisgruppen i
kortere perioder uten at det blir gjort vedtak om spesialundervisning. Den intensive
opplæringen som eneundervisning er begrenset til å gjelde for en kort periode, og
skal ikke være et permanent tiltak.
PP-tjenesten
PP-tjenestens mandat er todelt:
 Tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling, for å legge opplæringen bedre til rette for elever med
særlige behov.
 Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven
krever det.
Pedagogisk innsats team (PIT) er en styrking av PP-tjenestens mandat som
omhandler at tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling, for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige
behov. PIT har som mål å arbeide forebyggende i skoler og barnehager, men jobber
også med aktuelle saker ute. De bistår og veileder de voksne på systemnivå med for
eksempel observasjon og veiledning med klasse - og gruppeledelse og lærings- og
lekemiljø. De har også mulighet til å være tett på saker som omhandler enkeltbarn.
Hva skjer når en elev blir henvist?
Når en elev blir henvist for å få en sakkyndig vurdering, er det klare retningslinjer for
hva det innebærer for PPT. Dette arbeidet følger opplæringsloven § 5-3 og
forvaltningsloven.
Opplæringsloven § 5-3 andre ledd
Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til
 eleven sitt utbytte av et ordinære opplæringstilbodet
 lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for
opplæringa
 realistiske opplæringsmål for eleven
 om ein kan hjelpe på dei vanskane har innafor det ordinære
opplæringstilbodet
 kva for opplæring som gir eit forsvarlig opplæringstilbod
Den sakkyndige vurderingen er rådgivende for vedtak om spesialundervisning.
Rektor ved den enkelte skole fatter vedtak. Vedtaket kan avvike noe fra rådgivende
vurdering i sakkyndig, eksempelvis i lys av en likeverdighetsvurdering. Avvik må
begrunnes skriftlig.
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I følge opplæringsloven kan eleven/foresatte kreve at sakkyndig vurdering med sikte
på å fastslå om eleven har spesielle behov for – og dermed rett til –
spesialundervisning.
Status – beskrivelse av situasjonen i Ås-skolen
Trenden de siste årene viser en betydelig økning i antall henvisninger til PP-tjenesten
ved Ås Pedagogisk Psykologisk senter (PPS). Barnehage- og skoleårene 2010/2011,
2015/2016 og 2017/2018 ble det registrert hhv 109, 224 og 249 henvisninger totalt for barn før skolepliktig alder og for barn i grunnskolepliktig alder. Sett opp imot antall
elever i skolen ble da 4,3 % av elevene henvist 2010/2011, 8,1 % ble henvist
2015/2016 og 8,5 % ble henvist 2017/2018.
I samme periode har andel elever med vedtak om spesialunderving økt fra 5,8 % i
2010/2011 til 7,6 % i 2017/2018.
Andel elever med spesialundervisning i Ås-skolen, sortert på hovedtrinn:
Hovedtrinn
1.- 4.trinn
5.- 7.trinn
1.-7. trinn
8.-10.trinn
1.-10. trinn

2010/2011
4,34 %
6,39 %
5,26 %
6,86 %
5,8 %

2015/2016
3,98 %
8,10 %
5,57 %
8,76 %
6,5 %

2017/2018
4,45 %
8,33 %
6%
11,9 %
7,6 %

Tabell 1 Tallene er hentet fra skolenes årlige GSI-rapportering, og viser kun tall for de kommunale grunnskolene.

Det er forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvor stor del av elevene som
har vedtak om spesialundervisning, og hvordan spesialundervisningen blir organisert.
I følge Utdanningsdirektoratet kan dette tyde på at kommunene praktiserer
grenseoppgangen mellom ordinær opplæring og spesialundervisning ulikt. Utdrag av
KOSTRA-tallene illustrer store forskjeller mellom omfang og andel elever med
vedtak, og at det ikke synes å være en sammenheng mellom andel elever med
vedtak og omfang (årstimer som gis til en elev i snitt). KOSTRA-tallene inkluderer
alle eierformer (privat og kommunal).

Elever i kommunale og private
grunnskoler som får
spesialundervisning (prosent)
LANDET UTEN OSLO
AKERSHUS
SKEDSMO
OPPEGÅRD
SKI
FROGN
VESTBY
KOSTRAGRUPPE 07
ÅS

7,9
6,4
9,1
8,9
5,4
8,9
7,2
7,1
7,5
0

2

4
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Årstimer til spesialundervisning per
elev med spesialundervisning (timer)
LANDET UTEN OSLO

135,4

AKERSHUS

129,7

SKEDSMO

95,1

OPPEGÅRD

135,7

SKI

212,8

FROGN

138

VESTBY

154,2

KOSTRAGRUPPE 07

130,6

ÅS

148
0

50

100

150

200

250

Vurdering:
Hvorfor bruker vi så mye lærerressurser til spesialundervisning?
Hovedproblemstillingen er knyttet til det høye gjennomsnittlige omfanget av årstimer
til spesialundervisning per elev, samt årsak til henvisning. En annen og viktig
forklaringsvariabel er organisering av spesialundervisning, og den enkelte skoles
mulighet for fleksibel oppgaveløsning og handlingsrom.
Det meldes fra Ås PPS at elevene i Ås-skolen som i hovedsak har vedtak med stort
omfang, er elever med store sammensatte vansker; multi-funksjonshemmede, elever
med store sosial-emosjonelle vansker, reguleringsvansker og atferdsvansker av ulik
karakter. Økning i antall henvisninger fra 2010/2011 til 2017/2018 korrelerer med
økning av elever med utfordringer og vansker som eksemplifisert i det ovenstående.
64 nye henvisningen i 2017/2018 innenfor området sosial-emosjonelle vansker,
reguleringsvansker og atferdsvansker bekrefter dette. Fokuset i saksutredningen
rettes mot denne målgruppen. Elever med spesifikke fagvansker, språkvansker og
annet som direkte kan knyttes til lærevansker, blir ikke diskutert videre i denne
saken.
Tallene synes å vise en klar sammenheng mellom økt antall henvisninger og økt
ressursinnsats til spesialundervisning. Tidligere ble elever i hovedsak henvist grunnet
lærevansker. Nå blir også elever med sammensatte utfordringer og problemer som i
utgangspunktet ikke er knyttet direkte til fagvansker, i økende grad henvist.
Flere elever har behov for alternativ opplæringsarena. Et slikt behov er imidlertid ikke
enstydig med at eleven har lærevansker. Loven på den andre side krever vedtak om
spesialundervisning, før en elev kan bli utplassert på en alternativ opplæringsarena.
Dette setter «byråkratiet» i gang, da eleven først må henvises til PPS som igjen må
utarbeide en sakkyndig vurdering før vedtak kan fattes. Det samme gjelder elever
som trenger skjerming og som tidvis må være ute av klasserommet og elever som
trenger begrenset skoletid grunnet helseutfordringer. Det meldes også fra skolene
om en økning i behov for «øremerkede» ressurser til enkeltelever, for at de ikke skal
kunne skade andre eller seg selv.
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Omfang av ressursinnsats til spesialundervisning synes å henge sammen med at det
ikke er etablert gode nok systemiske tiltak som sikrer at ressursene målrettes
optimalt i takt med endring i utfordringsbilde. Et hovedmoment i dette handler om
hvordan grenseoppgangen mellom ordinær opplæring, tilpasset opplæring og
spesialundervisning praktiseres.
I 2013 vedtok Stortinget endringer i bestemmelsene om spesialundervisning ved å
lovfeste plikt til å vurdere utbytte av opplæringen før det fattes vedtak om
spesialundervisning, med følgende presisering i opplæringsloven § 5-4:
«…Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innafor det ordinære
opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort
sakkunnig vurdering.»
Rådmannen mener det ligger et betydelig effektiviseringspotensial – systemiske tiltak
og retningslinjer i større grad kan og bør forankres i denne lovfestingen om plikt til å
vurdere utbytte av opplæringen før det fattes vedtak om spesialundervisning.
Bruk av ressurser ved PP-tjenesten
Endring i utfordringsbildet har også ført til endring i belastning av PP-tjenesten. PPtjenesten har som tidligere nevnt en todelt rolle. Det brukes nå betydelige ressurser
til utarbeidelse av sakkyndige vurderinger. Dette går på bekostning av tjenestens
andre rolle, som handler om det systemrettede forebyggende arbeidet ute i skolene.
En viktig forutsetning for å lykkes med dette arbeidet er at det etableres gode
systemiske tiltak i skolene, og en plan for hvordan man jobber med klasseledelse,
klassemiljø og tiltak rettet mot elev og foreldre.
Rådmannen mener det er behov for å sette inn tiltak for å redusere antall
henvisninger for sakkyndige vurderinger, som en forutsetning for at det skal kunne
frigjøres tid til å jobbe mer ute på skolene til veiledning og oppfølging.
Veien videre:
 Det skal utarbeides en strategi for å redusere spesialundervisning i skole.
Strategien skal blant annet inneholde:
o Tiltak – Nye retningslinjer for henvisning, med mål om:
 kortere tid fra behovet oppstår til tiltak kan settes inn
 mindre belastning av «byråkratiet» som igjen medfører frigjort tid
til veiledning og forebyggende arbeid
 skarpere skille mellom elever med læringsvansker og
atferdsvansker som igjen vil være en tydeliggjøring av behov for
kompetanse
o Tiltak – Kompetanseheving – med mål om:
 styrket «bestillerkompetanse» i skoler og barnehager
 kompetanseheving av personalet i hvordan jobbe med ulike
utfordringer
o Tiltak – Samarbeidsrutiner – med mål om:
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etablering av fast samarbeidsarena mellom rektorer og PPrådgivere
bedre prosesser

Oppstart 22. november - seminar med skoleledere og PP-rådgivere.
Strategien vil bli lagt frem for politikerne i forbindelse med tilstandsrapportering
for året 2018, medio mars 2019.
 Etablering og oppstart av en ny alternativ opplæringsarena på Breivoll for
ungdomsskoleelever
 Vurdering av alternativ opplæringsarena for elever fra barneskolen
 Nedjustere omfang av vedtak i et likeverdighetsperspektiv. Når tjenesten som
sådan nedjusteres, må også ressursinnsats til spesialundervisning
nedjusteres.
Økonomiske konsekvenser:
På sikt en effektivisering av tjenesten og styrket ressursinnsats til systemisk arbeid
som konsekvens av ressursnedgang på sakkyndig arbeid.
Miljømessige konsekvenser:
Ingen
Alternativer:
Ingen
Konklusjon med begrunnelse:
Endring i utfordringsbilde er ikke lenger samstemt med dagens praksis. Det er behov
for å utarbeide en fremtidsrettet strategi som sikrer retningslinjer, rutiner og
samhandling som sikrer bedre målretting av ressurser.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
31.10.2018
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