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MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Møtetid: 20.01.2021 kl. 18.30 – 21.00 
Sted: Fjernmøte i Teams 

  
  

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

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

Nils H. Sopp (H), Gro Haug (FrP) 
 
Møtende varamedlemmer: 

Heidi Berentsen (V) 
 

Forfall:  
Jørgen Holck Johannessen (Ap) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
Kommunalsjef oppvekst og opplæring, Ellen Benestad 

virksomhetsleder skole, Vibeke Aaser Grønli 
rådgiver oppvekst og opplæring, Jo Inge Fjellstad,  
rådgiver oppvekst og opplæring, Hildegunn Aalerud 

rektor Åsgård skole, Håvard Fosstuen 
 

Møtesekretær: 
Rådgiver oppvekst og opplæring, Vigdis Bangen 
 

Diverse merknader: 
Orienteringssak 4/21 Orientering BTI utgikk. 

 
Møteprotokoll godkjent 22.01.2021 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Referatsaker 

Orientering 

Saker til behandling 

1/21 20/03148-5 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt 
skolemiljø 

4 

2/21 20/01908-22 Barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 

2022/2023 

5 

3/21 16/00143-28 Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til 

Sjøskogen skole 

5 
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Informasjon fra leder og eventuelt  

Orientering/ status koronaepidemien og Ås skolene ved Vibeke Aaser Grønli 

 

Referatsaker  

Saknr Arkivsak Tittel 
1/21 20/00193-13 Referat SU- Nordbytun 3.11.2020 

 

2/21 20/00193-14 Referat SU - Nordby barnehage 14.12.2020 
 

3/21 20/00193-15 Referat SU - Søråsteigen barnehage 10.12.2020 
 

4/21 20/03320-6 Saksutskrift Kommunestyret 25.11.2020 Søknad 
om midlertidig fritak fra politiske verv - Sigrun 
Strømsøyen Gudevang (H) 

 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

 

Orientering  

Saknr Arkivsak Tittel 
1/21  Presentasjon av Åsgård skole - FN's 

rettighetsskole 

 

2/21  Orientering om Kroer skole 

 

3/21  Orientering om IKT i grunnskole 

 

 
Sakene ble tatt til orientering.  
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Saker til behandling  

HOK-1/21 
Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø 
 
Kommunestyrets utsettelsesvedtak 10.12.2020: 

Saken utsettes og oversendes HOK og administrasjonsutvalget til uttalelse før 
saken kommer tilbake til Kommunestyret. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 20.01.2021: 
Odd Vangen (SP) foreslo: 

1. HOK ber kommunedirektøren om status for skolemiljø og aktivitetsplaner, 
inkludert hvilke nye tiltak som igangsettes ved Sjøskogen skole. 

2. HOK ber kommunedirektøren om status for arbeidet med et trygt og godt 

skolemiljø ved Ås Ungdomsskole. 
3. HOK ber om tilbakemelding før rapporten sendes kommunestyre før svar 

til kontrollutvalget. 
 
Gro Lundgård (Ap) foreslo: 

Hvordan sikrer kommunedirektøren, at skolene i Ås driver planlagt, hyppig og 
vedvarende graving i elevgruppa for å få god nok innsikt, og for at all krenkende 

atferd og mobbing blir avdekket? 
 

Gro Haug (FrP foreslo: 
Ber om at det rapporteres på avvik på skolene, mellom elever. Dette er det det 
fattes vedtak på, men ikke godt nok fulgt opp 

 
Votering: 

Sp’s forslag med tilleggspunktet fra Ap ble enstemmig vedtatt. 
FrPs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs uttalelse 20.01.2021: 
1. HOK ber kommunedirektøren om status for skolemiljø og aktivitetsplaner, 

inkludert hvilke nye tiltak som igangsettes ved Sjøskogen skole. 
2. HOK ber kommunedirektøren om status for arbeidet med et trygt og godt 

skolemiljø ved Ås Ungdomsskole. 

3. HOK ber om tilbakemelding før rapporten sendes Kommunestyre før svar 
til Kontrollutvalget. 

4. Hvordan sikrer kommunedirektøren, at skolene i Ås driver planlagt, hyppig 
og vedvarende graving i elevgruppa for å få god nok innsikt, og for at all 
krenkende atferd og mobbing blir avdekket? 

5. HOK ber om at det rapporteres på avvik på skolene, mellom elever. Dette 
er det det fattes vedtak på, men ikke godt nok fulgt opp. 
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HOK-2/21 
Barnehage- og skolerute for 2021/2022 og 2022/2023 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Barnehage- og skoleruter for 2021/2022 og 2022/2023 vedtas. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 20.01.2021: 

Votering: Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 20.01.2021: 
Barnehage- og skoleruter for 2021/2022 og 2022/2023 vedtas. 
 

 
 

HOK-3/21 
Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen 
skole 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet til å dekke hverken et midlertidig, 
eller permanent behov for nye arealer på Sjøskogen skole. 

2. Leieavtalen med Indus Norge sies opp senest innen utgangen av februar 
2021. 

3. Tjenesteområde Eiendomsforvaltning og utleie tilføres 4,6 mill. kr. for å dekke 

avvikling av leieforholdet. 
4. Beløpet finansieres med bruk av ubundet fond. 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 20.01.2021: 

Odd Vangen (Sp) foreslo tilleggspunkt:  
Kommunedirektøren bes om en vurdering av å framskynde arbeidet med 
planlegging av nytt påbygg Sjøskogen (Alt 3). 

 
Nils Sopp (H) foreslo kommunedirektørens alternativ 2:  

Modulene på Åsgård flyttes til Sjøskogen. Kommunedirektøren utreder de 
juridiske, anskaffelsesfaglige og økonomiske konsekvensene ved flytting og 
eventuelt leie, eller utkjøp av modulene etter 2025 og legger saken frem for ny 

behandling. 
 

Votering: 
Hs forslag ble nedstemt 7-2 (H,FrP) ved alternativ votering mot 
kommunedirektørens innstilling.  

 
Sps tilleggsforslag ble tiltrådt 8-1 (Ap) 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 20.01.2021: 
1. Modulene på Åsgård skole er ikke egnet til å dekke hverken et midlertidig, 

eller permanent behov for nye arealer på Sjøskogen skole. 
2. Leieavtalen med Indus Norge sies opp senest innen utgangen av februar 

2021. 
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3. Tjenesteområde Eiendomsforvaltning og utleie tilføres 4,6 mill. kr. for å dekke 
avvikling av leieforholdet. 

4. Beløpet finansieres med bruk av ubundet fond. 
5. Kommunedirektøren bes om en vurdering av å framskynde arbeidet med 

planlegging av nytt påbygg Sjøskogen (Alt 3). 
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