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Saker til behandling  

UR-1/21 
Tilstandsrapport  2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 
Saksbehandler:  Kari Eliassen Saksnr.:  21/00587-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 1/21 02.03.2021 

2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 4/21 03.03.2021 

3 Administrasjonsutvalget 2/21 10.03.2021 

4 Kommunestyret   

 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 
etterretning 

 
Ås, 11.02.2021 

 
Trine Christensen                                Ellen Benestad 
Kommunedirektør                                Kommunalsjef Oppvekst og opplæring 

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 

Hovedutvalg oppvekst og kultur 
Administrasjonsutvalget 

Kommunestyret 
 
 

 
Vedlegg: 

1.Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Rektorene ved grunnskolene i Ås 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås viser 
nøkkeltall og utviklingsarbeid for 2020 og nye mål og tiltak for 2021.  

 
Flere av tiltakene henger sammen, er flettet i hverandre og styrker hverandre 

gjensidig. Rapport og utviklingsmelding er skrevet i samme dokument for å 
synliggjøre sammenheng og helhet i utviklingsarbeidet i skole, felles og på den 
enkelte skole. 

 
Korona-pandemien med ulike grader av smittevern har preget 2020, både i 

skolene og i samfunnet for øvrig.  
 

I skolene i Ås har det på ledernivå vært arbeidet godt i mange år, fellesskap, 
delingskultur og gjensidig støtte. Dette arbeidet har gitt en solid plattform og 
vært spesielt nyttig under skiftende smittevern-nivåer. 

 
 

Fakta i saken: 
Om rapporten: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 er en del av Ås kommunes 

internkontroll, beskrevet i Kommunelovens § 25-1, tredje ledd, som blant annet 
erstatter den tidligere bestemmelsen om forsvarlig system i opplæringslovens § 

13-10. 
 
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Informasjon og data 

sammenstilles som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen på en sole og 
i grunnskolen i kommunen. Målet er kvalitetsutvikling og læring. 

 
 
Vurdering: 

Politiske vedtak som besvares i rapporten: 
 

1. K-sak 46/20 den 17.6.20 om tilstandsrapporten for 2019: Kommunestyret 
ba om at følgende står i tilstandsrapporten: 

 Antall lærerårsverk til spesialundervisning 

 Antall årsverk til assistenter 
 Antall årsverk til andre faggrupper 

Besvares i kapittel 1.4.1 
 
 

2. HOK sak 17/19 – den 18.6.19: 
 Hovedutvalget holdes fortløpende orientert om alvorlige tilfeller, jf. 

opplæringsloven § 9 A-4 andre ledd, og om saker som er meldt inn til og 
behandlet av fylkesmannen. 
Besvares i kapittel 1.4.7 under Elevenes læringsmiljø 

 Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber om at alvorlige hendelser, også 
mellom elever rapporteres slik at skoleeier har oversikt over omfanget.  

Dette punktet rapporteres det ikke spesifikt på i tilstandsrapporten. Saken 
er under utredning. Se for øvrig tabell med oversikt over §9A-saker i 

skolene i Ås i kapittel 1.4.8 
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3. K-sak 21/19 den 19.6.19:  

 Fremtidige tilstandsrapporter skal inneholde skolenes samlede sykefravær, 
med spesifisering av korttids- og langtidssykefravær. 
Disse tallene har det, av tekniske årsaker, ikke vært mulig å få ut for 

2020.  
 For å bedre det psykososiale miljøet i Ås-skolen bør tilstandsrapporter og 

tiltaksdokument ha økt konkretiseringsnivå på tiltak og resultater.  
Dette er forsøkt imøtekommet gjennom hele dokumentet. 

 

 
Elevenes psykososiale miljø og ansattes arbeidsmiljø: 

 
Det er i 2020 gjennomført to revisjoner av virksomhet grunnskole. Rapportene er 

bestilt av kontrollutvalget i Ås kommune. Rapportene tok for seg henholdsvis 
elevenes psykososiale skolemiljø og de ansattes arbeidsmiljø.  
Begge revisjoner er beskrevet i kapittel 1.5 under Utvikling av 

profesjonsfellesskap og godt læringsmiljø. 
 

Arbeidet med elevenes psykososiale miljø er høyt prioritert i Ås-skolene, og det 
er et arbeid som må pågå kontinuerlig.  
 

Kommunen har gode forebyggende systemiske tiltak mot mobbing og krenkelser, 
samt rutiner for håndtering ved mistanke om og avdekking av  

Mobbing og krenkelser. Utfordringsbildet er i stadig endring, og skolene må 
stadig tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i håndteringen av nye 
problemstillinger. 

 
Arbeidet for et godt skolemiljø for både ansatte og elever krever kontinuerlig 

innsats. Det er et område skolene til enhver tid må prioritere.  
 
 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås inngår i 

kommunens kvalitetsvurderingssystem. Rapporten og utviklingsmeldingen 
belyser læringsresultater og læringsmiljø, hvordan det har vært arbeidet med 

satsingsområdene for 2020 og beskriver videre satsingsområder for 2021. 
 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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