
 

 

Ås kommune  

  

 

19/00070 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 06.03.2019 kl. 1830 - 2100 
Sted: Lille sal i Ås kulturhus 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Einride Berg (Ap), Marit Hauken (Ap), Bianca Wathne Gelink (MDG), Eskild 
Gausemel Berge (SV), Erling W. Rognli (V), Bengt Arild Nøst-Klemmetsen (H), 
Sverre Strand Teigen (H), Marit Austreng (Sp) 
 
Møtende varamedlemmer: 
Marianne Frid Nordby (H)  
 
Forfall:  
Sigrun Strømsøyen Gudevang (H) 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring, Ellen Benestad 
 
Møtesekretær: 
Rådgiver, Mariann Jøssang 
 
Diverse merknader: 
Ingen 
 
Møteprotokoll godkjent 08.03.2019 
 
 
 
 
 
Einride Berg        Erling W. Rognli 
leder                                                                                         nestleder
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Informasjon fra leder og eventuelt 

 Kommunalsjefen la frem orienteringsnotat Skolenes avvikssystem og rutiner 
for oppfølging av innmeldte avvik, dokument nr. 19/00720-1.  

 

 HOK ønsker å invitere rektorer i grunnskolen og FAU-ledere til dialogmøte til 
neste HOK-møte.   

 
 
Orientering  
2/19  Vurdering av utsettelse av flytting av elever og pedagogisk personale ved 
 Åsgård skole til modulskolen - dokument nr.16/00157-29, ble tatt til 
 orientering.  

 
 
Referatsaker  
Referatsakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

 
HOK-6/19 
Vurderingspraksis på ungdomstrinnet 
 
Ungdomsrådets innstilling/uttalelse 04.03.2019: 

 Det innføres, som et prøveprosjekt på 8.trinn skoleåret 2019/20, en ordning 
med tilbakemelding før karakter gis. Eleven skal få en skriftlig tilbakemelding 
som tydelig beskriver hva som er bra og hva som eventuelt skal til for å gjøre 
det bedre. Karakteren gis deretter ved skoledagens slutt, fortrinnsvis digitalt. 
Ordningen bør gjelde i alle fag. 

 Vurderingsrapporten vil framlegges hovedutvalget våren 2020. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.03.2019 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.03.2019: 

 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. 
 
 
 
 
 

HOK-7/19 
Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 
orientering. 

2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.03.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Dokumentet Gjøremål fra Ås kommune, 2018-2019, skal følge som vedlegg i saken 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Ap, ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.03.2019: 

1. Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen, tas til 
orientering. 

2. Strategi for likeverdig opplæring, tas til orientering.  
3. Dokumentet Oversikt over gjøremål fra Ås kommune, 2018-2019, skal følge 

som vedlegg i saken.  
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HOK-8/19 
Valg av representanter til skolenes samarbeidsutvalg (SU) - 
suppleringsvalg etter Ida Elisabeth Krogstads (H) fritak 
 
Leders innstilling: 
Saken ble lagt fram uten innstilling. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 06.03.2019: 
Hovedutvalget drøftet seg fram til følgende forslag: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak.  
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 06.03.2019: 
1. Som medlem av Sjøskogen skoles samarbeidsutvalg (SU) velges: Sigrun 

Strømsøyen Gudevang.  
 

2. Som varamedlem av Ås ungdomsskoles samarbeidsutvalg (SU) velges: Sigrun 
Strømsøyen Gudevang.  
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