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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 03.03.2021 kl. 18.30 – 22.15 
Sted: Fjernmøte i Teams. 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Gro Lundgård (Ap), Jørgen Holck Johannessen (Ap), Odd Vangen (Sp), Liv Anna 
Lindman (MDG), Tuva Todnem Lund (SV), Morten Anker (R), Ingrid Sandtorp 

Thorvaldsen (Sp), Nils Herman Sopp (H), Gro Haug (FrP) 
 
Fra administrasjonene møtte: 

Kommunalsjef oppvekst og opplæring, Ellen Benestad 
Virksomhetsleder skole, Vibeke Aaser Grønli 

Virksomhetsleder barnehage, Jeanette Schou 
Virksomhetsleder familie barn- og unge, Monica Berge-Tukh 
BTI Koordinator, Stine Windt 

Rektor v/ Sjøskogen skole Cathrine von Porat 
Rektor v/ Nordby skole Tone Anett Dahlsrud 

Rektor ved Solberg skole Olav-Helge Karlsen 
Rektor ved Nordbytun ungd. skole Anvor Hetlelid Sandvik 
Rektor Åsgård og Kroer skole, Håvard Fosstuen 

Rektor ved Rustad skole, Catarina Selbekk 
Fungerende rektor ved Brønnerud skole Tone Grinda 

Rektor ved Ås ungd. skole, Grethe Irene Heen 
 
Møtesekretær: 

Rådgiver oppvekst og opplæring, Vigdis Bangen  
 

Diverse merknader: 
Orienteringssak 7/21 ble etter orienteringen enstemmig vedtatt å behandle som 
egen sak til slutt i møtet som sak 5/21.  
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Orientering 

Saker til behandling 

4/21 21/00587-1 Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 
2021 for grunnskolen i Ås 

4 

5/21 21/00817-1 Opptak av barnehagebarn i barnehageåret 4 
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Informasjon fra leder og eventuelt  

 Sommerskole 2021 

 Parkering Rustad skole 
 Kommunalsjef for oppvekst og opplæring Ellen Benestad, slutter i Ås 

kommune og har siste arbeidsdag 30.04.2021 

 Status sak om forebygging av radikalisering hos barn og unge 

 

Orientering  

5/21  Presentasjon og statusoppdatering BTI 
 

6/21  Dialog med rektorene 
 

7/21 21/00644-1 Opptak av barnehagebarn i barnehageåret, 
ventelister og ledig kapasitet 

 
Sakene ble tatt til orientering. 
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Saker til behandling  

HOK-4/21 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for 
grunnskolen i Ås 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas til 

etterretning 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.03.2021: 
Nils Sopp (H) foreslo følgende tillegg: 

Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 

skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 
kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 

undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 
rapporteringssystem  

 

Gro Lundgård (Ap) foreslo følgende tillegg: 
Det fremmes et forslag til ny mal for Tilstandsrapport 2021, som legges 

fram til behandling i HOK til høsten. 
 
Odd Vangen (Sp) foreslo følgende tillegg: 

Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 
opplæring. 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 Hs tillegg ble tiltrådt 5-4 (2Ap, 1SV, 1R) ved alternativ votering mot Aps 

tillegg. 

 Sps tilleggsforslag ble enstemmig tiltrådt 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 03.03.2021: 
1. Tilstandsrapport 2020 med utviklingsmelding 2021 for grunnskolen i Ås tas 

til etterretning. 

 
2. Det må utarbeides og innføres et felles rapporteringssystem for alle 

skolene i Ås med virkning fra «Tilstandsrapport 2021». Relevante mål skal 
kvantifiseres og være målbare, og være forankret i gjeldende 
undervisningsmål. Alle resultater skal rapporteres likt og i et felles 

rapporteringssystem. 
 

3. Skolene skal også rapportere status på bibliotek/skolebibliotek og svømme 
opplæring. 
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HOK-5/21 
Opptak av barnehagebarn i barnehageåret 
 

Innstilling: 
Saken ble tatt opp av hovedutvalgets medlemmer i møtet. Det foreligger ingen 

innstilling.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 03.03.2021: 

Ingen i hovedutvalget motsatte seg å ta saken opp til behandling.  
 

Jørgen Holck Johannessen (Ap) foreslo: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunedirektøren legge frem 
en sak med vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikten å sikre 

fleksibiliteten vi trenger for å ha løpende opptak av alle barn som ønsker 
barnehageplass gjennom året. Både kostnadssiden og inntektssiden legges 

fram, samt at det gjøres vurderinger av organiseringen i et 
kostnadsperspektiv. Det vurderes også om 95% dekningsgrad fortsatt er 
tilstrekkelig eller om dekningsbehovet til barnehageplasser øker. 

 
Nils Sopp (H) foreslo: 

Som følge av at kommunen nå har underdekning på ledig kapasitet både i 
Ås sentrum og Ås nord ber HOK at det snarest gjenåpnes 1 avdeling i Ås 

sentrum og 1 avdeling i Ås nord for å balansere etterspørselen. 
Kommunedirektøren må finne dekning innenfor allerede vedtatt 
budsjettrammer, eller snarest fremme sak om tilleggsbevilling i 

formannskapet. 
 

Votering: 
Aps forslag ble vedtatt 7-2 (H, FrP) ved alternativ votering mot Hs forslag. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 03.03.2021: 
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber kommunedirektøren legge frem en sak 

med vurdering av å øke pedagogtettheten, i den hensikten å sikre fleksibiliteten 
vi trenger for å ha løpende opptak av alle barn som ønsker barnehageplass 
gjennom året. Både kostnadssiden og inntektssiden legges fram, samt at det 

gjøres vurderinger av organiseringen i et kostnadsperspektiv. Det vurderes også 
om 95% dekningsgrad fortsatt er tilstrekkelig eller om dekningsbehovet til 

barnehageplasser øker. 
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