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Ås, 26.02.2019 

 
Bjørn-Erik 
Pedersen 
SLT-Koordinator 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 959 39 699 eller  
e-post bjorn-erik.pedersen@as.kommune.no  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Saker til behandling  

UR-2/19 
Filmmaraton for ungdom 2019 
 
Saksbehandler:  Bjørn-Erik Pedersen Saksnr.:  19/00515-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 2/19 04.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
1. Ungdomsrådet arrangerer filmmaraton for ungdom tirsdag 30.april, i samarbeid 
med kinosjefen og ungdomshusene i Ås. 
2. Ungdomsrådet bidrar med økonomisk støtte på inntil 15.000 kroner. 
 
Ås, 13.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Kommunalsjef 
 Oppvekst og opplæring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Ungdomsrådet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Kulturhusansvarlig 
Kinosjef 
Leder ungdomshusene  
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Saksutredning: 
 
 
Fakta i saken: 
Filmmaraton for ungdom har blitt arrangert natt til 1.mai de fire siste årene. Alle 
ganger med et besøkstall på rundt 100 ungdommer. Arrangementet starter 19.00 og 
avsluttes rundt 01.00. Målgruppe er ungdomsskole- og videregående elever. 
 
Konseptet innebærer at det vises tre filmer i løpet av en kveld. Alle filmene er av 
nyere dato. Det serveres pizza til alle etter første film. 
 
Billettpris er satt til 50 kroner per person for hele kvelden, inkludert pizza. 
 
Vurdering: 
Natt til 1.mai har tradisjonelt vært en kveld hvor mange ungdom samles utendørs for 
å feste. Som et alternativ til dette ble det for fire år siden arrangert filmmaraton for å 
gi ungdom muligheten til å velge noe annet denne kvelden. Med et oppmøte på rundt 
100 ungdommer er det mye som tyder på at filmmaraton oppleves som et godt 
alternativ til fest. De senere årene har det også kommet tilbakemeldinger fra politiet 
om at festingen har avtatt denne kvelden. 
 
En av forklaringene på det gode oppmøtet er trolig den lave billettprisen. 
Ungdomsrådets bidrag har i så måte vært avgjørende for å holde billettprisen nede. 
Filmmaraton har nå blitt arrangert fire år på rad, og er sannsynligvis etablert som en 
god tradisjon i Ås. 
 
Arrangementet lar seg ikke gjennomføre uten en viss kontroll. Det er derfor 
avgjørende at ungdomshusene stiller med bemanning. I tillegg deltar kinosjef og 
SLT-Koordinator. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ungdomsrådet dekker utgiftene innenfor eget budsjett. Arrangementet må sees i 
sammenheng med midlene til uorganisert ungdom som ble overført til ungdomsrådet 
høsten 2017. 
 
Alternativer: 
Ungdomsrådet kan velge å ikke støtte arrangementet. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Filmmaraton for ungdom har hatt god oppslutning de fire årene det har blitt arrangert. 
For å sikre at den gode tradisjonen blir videreført anbefaler rådmannen at 
ungdomsrådet bidrar økonomisk til arrangementet. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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UR-3/19 
Vurderingspraksis på ungdomstrinnet 
 
Saksbehandler:  Mariann Jøssang Saksnr.:  19/00307-1 
Saksgang  Møtedato 

1 Ungdomsrådet 3/19 04.03.2019 
2 Hovedutvalg for oppvekst og kultur 6/19 06.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 

 Det innføres, som et forsøksprosjekt skoleåret 2019/20, karakterfri vurdering 
på 8. trinn i fagene norsk og naturfag. Terminkarakterene i disse fagene skal 
fortsatt gis.  

 Vurderingsrapporten vil framlegges hovedutvalget våren 2020. 
 
 
Ås, 08.02.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Kommunalsjef  
 oppvekst og opplæring 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Ungdomsrådet 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg:  
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Rektorer i grunnskolen  



Ås kommune 

Ungdomsrådet 04.03.2019  Side 5 av 14 

 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Med mål om en bedret vurderingspraksis som motiverer og som i større grad har 
læring i fokus, vil rådmannen sette i gang et forsøksprosjekt med henblikk på 
nedtoning av karakterbruk. Dette som et sentralt tiltak for å underbygge formålet med 
vurdering i fag, som er å fremme videre læring og faglig progresjon underveis.  
 
Fakta i saken: 
Elever i offentlig grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglene i forskrift til 
opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående 
opplæring. Retten til vurdering innebærer både en rett til underveisvurdering og 
sluttvurdering, og en rett til dokumentasjon av opplæringa. 
 
Underveisvurdering i fag skal brukes som et redskap i læringsprosessen, som 
grunnlag for tilpassa opplæring og skal bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. 
Underveisvurderingen skal inneholde informasjon om kompetansen til eleven og 
veiledning om hvordan eleven kan utvikle faglig progresjon. Foruten halvårs- og 
sluttvurderinger stiller ikke lovverket krav til antall vurderinger med karakter på 
ungdomstrinnet. Ungdomsskolene står således fritt til å redusere karakterbruken i 
underveisvurderingen, bortsett fra til terminslutt, altså til jul og sommer.   
 
På landsbasis er det nå flere kommuner og enkeltskoler som trapper ned 
karakterbruken. Blant disse er ungdomsskolene i Frogn kommune, Ås videregående 
skole og Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg kommune, for å nevne noen 
eksempler. Vi ser de samme tendensene i våre naboland. Våren 2018 ble det satt i 
gang et forarbeid ved begge ungdomsskolene i Ås. I dette forarbeidet er det opprettet 
kontakt med Frogn kommune, Ås videregående skole og Odder Gymnasium i 
Danmark, for å innhente informasjon om kunnskap og erfaringer andre har 
opparbeidet gjennom en slik omlegging av vurderingspraksis. 
 
Ungdomsskolene i Ås har siden våren 2018 jobbet forberedende med intern praksis, 
holdninger, strukturer og rutiner knyttet til vurdering. For eksempel hadde Nordbytun 
ungdomsskole og Ås ungdomsskole en felles økt med Simen Spurkland, en lærer fra 
Bærum kommune som praktiserer langsgående vurdering uten tallkarakter.  
 
Høsten 2019 er målet at ungdomsskolene skal stå samlet om nye vurderingsrutiner 
og ny undervisningspraksis.  
 
Videre prosessen er planlagt som følger:  

- Vår 2019 gjennomføres møter med foresatte og elever på 7. trinn for å 
forberede dem på ny vurderingspraksis på ungdomstrinnet i fagene norsk og 
naturfag.  

- Høsten 2019 innføres karakterfri vurdering, bortsett fra til 1. og 2. termin, på 8. 
trinn i fagene norsk og naturfag.  

- Ny vurderingspraksis i fagene norsk og naturfag evalueres kontinuerlig 
gjennom skoleåret 2019/2020. Det skal rapporteres månedlig til ny 
virksomhetsleder.  

- Våren 2020 skal det vurderes om ny vurderingspraksis skal videreføres for 
kommende 8. trinnselever og om det skal utvides til flere fag og trinn.  
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Vurdering: 
Rådmannen ser behov for å endre dagens vurderingspraksis i ungdomsskolen. 
Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring. Formålet med vurdering i fag er å 
fremme videre læring og faglig progresjon underveis, og utrykke kompetansen til 
eleven underveis og ved avslutningen av opplæringen av faget. Med mål om en 
bedret vurderingspraksis som motiverer og som i større grad har læring i fokus, 
mener rådmannen det er nødvendig å tone ned karakterbruken for å gi rom for mer 
systematiske muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. Dette som en videreføring av 
arbeidet med vurdering for læring, som i praksis innebærer et arbeid for å øke 
kvaliteten på muntlige og skriftlige tilbakemeldinger. Vurdering for læring er når 
vurdering av elevers prestasjoner, arbeid eller oppgaver brukes som grunnlag for å 
videreutvikle elevenes kompetanse – eleven og læreren bruker 
vurderingsinformasjonen til å justere egen læring og undervisningspraksis.  
 
Mange elever opplever at å få karakterer er en psykisk belastning. Som et ledd i 
arbeidet med utvikling av vurderingspraksis og som et tiltak med mål om å redusere 
psykisk stress og belastning, bør dette forsøksprosjektet igangsettes fra høsten 
2019. Som tidligere beskrevet innebærer forsøksprosjektet en nedtoning av 
karakterbruk på 8. trinn i fagene norsk og naturfag, og med en gradvis utvidelse til 
flere fag og trinn etter underveisevaluering.   
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
Opprettholdelse av dagens praksis  
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er behov for å endre dagens vurderingspraksis i ungdomsskolen. Dette som et 
nødvendig steg på veien i å heve kvaliteten på vurderingsarbeidet i ungdomsskolen, 
samt at det ansees som et viktig ledd i arbeidet med å redusere psykisk stress og 
belastning.  
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei   
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
01.08.2019 
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UR-4/19 
Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/00198-4 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 3/19 05.03.2019 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2/19 05.03.2019 
3 Ungdomsrådet 4/19 04.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023: 

  
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret – på selve planen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet – uttalelse/innspill 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse/innspill 
Ungdomsrådet – uttalelse/innspill 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – mai 2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø – mai 2019 
Formannskapet – juni 2019 
Kommunestyret – juni 2019 
 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
 
Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022 er en del av Ås kommunes 
handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for 
muligheter til å søke tilskudd til ulike tiltak. Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra 
innbyggere, lag, foreninger, skoler m. fl. Hovedmålet med planen er å bedre 
mulighetene for rekreasjon og aktivitet i kommunen innenfor et bredt spekter av 
aktiviteter.  
 
Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv 2016-2030 som også legger føringer for Ås kommune. Denne planens visjon 
er «Aktiv i Akershus hele livet». De har også utarbeidet noen «peilemerker» som 
støtter opp om visjonen: 
 
I Akershus er det 

 enkelt å være fysisk aktiv 

 enkelt å gå og sykle 

 enkelt å trene og konkurrere 

 enkelt å oppleve natur, stillhet og ro 

 enkelt å møte andre og være inkludert 

 enkelt å forene ulike aktiviteter 
 
I tillegg til regionale planer, legger kommuneplanen føringer for prioriteringer i 
kommunen. Ås kommune skal 

 Legge til rette for at folk kan leve et godt og helsefremmende liv. 

 Prioritere gående og syklende. 

 Sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk 
aktivitet, herunder merking av turstier. 

 Sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som 
rekreasjonsområde. 

 Bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel 
og opphold, i samarbeid med landbruket. 

 Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til rehabilitering 
og nybygging av skoler og barnehager. 

 
I tråd med målene i kommuneplanen ønsker Ås kommune å prioritere innspill 
vedrørende oppgradering av ulike turveier, samt merking og skilting av turveier. 
Innspill vedrørende gang-/sykkelveier trenger ikke spilles inn til denne planen. Det 
ivaretas i arbeidet med kommunens gå- og sykkelstrategi. 
 
I forbindelse med utbyggingsprosjektene ved skolene i kommunen er ulike 
brukergrupper involvert for å sikre at skolene blir gode nærmiljøanlegg som kan 
brukes aktivt også utenom skoletiden. 
 
Det er mulig å spille inn andre ønsker også, men innspill vedrørende tiltak på turveier 
vil bli prioritert. Rådmannen vil vurdere alle innspill og legge fram tiltaksplan for idrett, 
nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 for politisk behandling før sommeren. Tiltakene i 
tiltaksplanen vil danne grunnlag for søknad om spillemidler, samt andre tilskudd. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Rådets medlemmer bør gjøre prioriteringer om det er spesielle tiltak rådet ønsker å 
prioritere. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 

Vedlegg til sak 
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UR-5/19 
Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023 
 
Saksbehandler:  Olaug Talleraas Saksnr.:  19/00420-3 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 2/19 05.03.2019 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 3/19 05.03.2019 
3 Ungdomsrådet 5/19 04.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2020-2023: 

  
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen   Nils Erik Pedersen 
Rådmann           Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret – for selve tiltaksplanen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet – uttalelse/innspill 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse/innspill 
Ungdomsrådet – uttalelse/innspill 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – plan i mai 2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø – plan i mai 2019 
Formannskapet – plan i juni 2019 
Kommunestyret – plan i juni 2019 
 
 
Vedlegg: 
Vedtatt Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022 er en del av Ås kommunes 
handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år. Ås kommune ønsker innspill til 
tiltak fra innbyggere, skoler, barnehager, velforeninger m.fl. Hovedmålet med planen 
er å bedre trafikksikkerheten, med særlig fokus på trygge skoleveier. Det er mulig å 
spille inn ulike typer ønsker og disse vil bli behandlet av rådmannen og vurdert lagt 
frem for behandling i kommunestyret før sommeren 2019. Innspillene vil danne 
grunnlag for søknad om midler gjennom ordningen Aksjon skoleveg.  
 
Mindre tiltak som skilting og fartsdempende tiltak vil prioriteres, samt innspill om 
utbedring av snarveier som vil føre til at flere barn kan gå og sykle trygt til skolen. 
Innspill vedrørende gang-/sykkelveier trenger ikke tas med her da det ivaretas i 
kommunens gå- og sykkelstrategi. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådets medlemmer bør tenke gjennom og prioritere dersom det er spesielle tiltak 
rådet ønsker å prioritere. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 

Vedlegg til sak 
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UR-6/19 
Innspill til tiltaksplan for sykling og gange 
 
Saksbehandler:  Siri Gilbert Saksnr.:  19/00535-5 
Saksgang  Møtedato 

1 Eldrerådet 4/19 05.03.2019 
2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4/19 05.03.2019 
3 Ungdomsrådet 6/19 04.03.2019 
 
 

Rådmannens innstilling: 
Rådet har følgende innspill til tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023: 

  
 
 
Ås, 22.02.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen  
Rådmann Kommunalsjef teknikk, samfunn og kultur 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret – på selve planen 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Eldrerådet – uttalelse/innspill 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse/innspill 
Ungdomsrådet – uttalelse/innspill 
Klima og miljøutvalget – mai 2019 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur – mai 2019 
Hovedutvalg for teknikk og miljø – mai 2019 
Formannskapet – juni 2019 
Kommunestyret – juni 2019 
 
 
Vedlegg: 
Tiltaksplan for sykling og gange, Ås kommune 2019-2022. Vedtatt 20.06.18 
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Saksutredning: 

 
Fakta i saken: 
Tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 er en del av Ås kommunes 
handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for 
kommunens satsing på sykling og gange. Ås kommune ønsker innspill til prioritering 
av tiltak fra innbyggere, lag og foreninger, skoler, barnehager med flere. Hovedmålet 
med planen er å få flere til å sykle og gå i Ås kommune. 
 
Gjeldende tiltaksplan for sykling og gange 2019-2022 er den konkrete oppfølgingen 
av sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030). Tiltaksplanen beskriver tiltak 
innenfor de åtte hovedinnsatsområdene i Sykkel- og gåstrategien: 

1. Mest mulig sammenhengende gang- og sykkelveinett 
2. God sykkelparkering 
3. Arealplanlegging som legger til rette for mer sykling og gange 
4. Bedre sikkerhet for syklister og fotgjengere 
5. Prioritert vedlikehold/drift av gang- og sykkelanlegg 
6. Kampanjer for å øke andel gående og syklende 
7. Tilrettelegge for bruk av sykkel til/fra arbeid – samarbeid med næringsliv 
8. Tilrettelegge for sykling og gange til/fra skole, barnehage og fritidsaktiviteter – 

samarbeid med skolene/FAU 

Tiltakene i tiltaksplanen og den jevne innsatsen i kommunen og hos andre aktører er 
nødvendig for å oppnå de vedtatte målene i strategien om økt andel sykling og 
gange. Dette omfatter blant annet infrastruktur-tiltak som nye gang- og sykkelanlegg, 
sykkelparkering, drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg og ulike kampanjer og 
informasjonsarbeid. 
 
Rådmannen ønsker innspill på tiltak innen de åtte satsingsområdene i tiltaksplanen. 
Det kan være både innspill til prioritering av eksisterende tiltak, eller forslag til nye 
tiltak. Tiltaksplanen for sykling og gange blir også lagt til grunn i kommunens 
sykkelby- samarbeid med Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune.  
 
Innspill som gjelder trygging av skolevei, reasfaltering eller fartsdempende tiltak bør 
spilles inn i rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet. Innspill om turveier spilles inn i 
rulleringen av tiltaksplan for idrett nærmiljø og friluftsliv. Disse to planene legges fram 
for rådene parallelt med tiltaksplan for sykling og gange.  
 
Rådmannen vil vurdere alle innspill og legge fram tiltaksplan for sykling og gange 
2020-2023 for politisk behandling før sommeren. Tiltakene i tiltaksplanen vil danne 
grunnlag for kommunens arbeid med handlingsprogram og økonomiplan, samt 
søknader om regionale og statlige tilskudd. 
 
Øvrige relevant informasjon: 
Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune (2018-2030) 
Kommunens nettside om strategi og tiltaksplan for sykling og gange. 
 

https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200526.746.bjtttkqlb7qsmu/Tiltaksplan+for+sykling+og+gange%2C+%C3%85s+kommune+2019-2022.+Vedtatt+20.06.18.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200525.746.zakwm7aqliampj/Sykkel-+og+g%C3%A5strategi+%C3%85s+kommune+2018+-+2030+Vedtatt+15.05.18.pdf
https://www.as.kommune.no/getfile.php/4200525.746.zakwm7aqliampj/Sykkel-+og+g%C3%A5strategi+%C3%85s+kommune+2018+-+2030+Vedtatt+15.05.18.pdf
https://www.as.kommune.no/cppage.6131027-439512.html
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Informasjon om rullering av tiltaksplan for sykling og gange finner du også på 
kommunens hjemmeside.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådets medlemmer bør gjøre vurderinger om det er spesielle tiltak rådet ønsker å 
prioritere. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart. 
 

Vedlegg til sak 

 
 

Drøfting 

Høring om ungdomsråd: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-
kommunal-inndeling/kommunalrett/sporsmal-og-svar-om-horing-av--
ungdomsrad/hva-er-det-som-foreslas/id2622985/ 

Orientering 

 Ungdataundersøkelsen 2019 

 Søknad om seminar for ungdom  
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