
 

 

Ås kommune  

  

 

17/03337 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Møtetid: 28.02.2018 kl. 18:30-22:25 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 

Møtende medlemmer:  
Erling Rognli (V), nestleder 
Sverre Strand Teigen (H) 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) 
Eskil Gausmel Berge (SV)  
Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) 
Bianca Wathne Gelink ((MDG) 
 

Møtende varamedlemmer: 
Marit Hauken (Ap) 
Kjersti B Fjellstad (SV) 
 

Forfall:  
Ivar Ekanger (Ap), leder 
Sofie Alm Nordsveen (Ap) 
Ida Elisabeth Krogstad (H) 
 

Fra administrasjonene møtte: 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad,  
rådgiver Helen Ohnstad, rådgiver Svanhild Bergmo,  
rektor Brønnerud skole Trine Tønnesen Heir,  
rektor Nordby skole Anne-Karin G. Bjerke, rektor Rustad skole Gro Lundgård, rektor 
Solberg skole Olav-Helge Karlsen, rektor Sjøskogen skole Cathrine von Porat, 
rektor Åsgård skole Vibeke Aaser Grønli, rektor Ås ungdomsskole Grethe I. Heen 
 

Møtesekretær: 
rådgiver Mariann Jøssang 
 

Merknader: 
Rektorene fra skolene møtte i forbindelse med HOK-sak 5/18. 
 
 
Møteprotokoll godkjent 02.03.2018 
 
Erling Rognli       Bengt Nøst-Klemmetsen 
nestleder      utvalgsmedlem 
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Saksliste 

 Side 

Informasjon fra leder og eventuelt 

Orientering 

Referatsaker 

Saker til behandling 

5/18 18/00666-1 Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 4 

6/18 14/02230-75 Høringssak - Skolebehovsanalyse for Ås Nord 5 

7/18 18/00583-3 Saksfremlegg høringssak - Kroer skole 6 

    

 
  



Ås kommune 

  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 28.02.2018 Side 3 av 6 

  

 
 
Informasjon fra leder og eventuelt 
 

 Det er ansatt ny rektor ved Rustad skole  

 Solberg skole står snart klar. Elevene flyttes over fra 3.april 2018. Offisiell åpning 
av skolen er neste skoleår.  

 Neste HOK-møte avholdes i lokalene til nye Solberg skole  
 
 
 
Orientering 
  

 Orientering om «nye stoler kinosal». Notat (Dok.nr. 18/00702-1).    

 Orientering om «Pedagogisk utviklingsplan». Notat (Dok.nr. 18/00703-1)  
 
Referatsaker 
  
Referatsakene ble tatt til orientering 
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Saker til behandling  

HOK-5/18 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til etterretning. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.02.2018: 
På vegne av rådmannen ble det informert om at enkelte avsnitt fra Solberg skoles 
tilstandsrapport var falt ut. Denne rapporten blir korrigert og publisert på nytt. 
 

Rektorene presenterte «tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding for 2018» for 
den enkelte skole. Oppvekst- og kultursjef presenterte «tilstandsrapport 2017 med 
utviklingsmelding for 2018» for Kroer skole og Nordbytun ungdomsskole.  
 
SV fremmet følgende tilleggspunkter til rådmannens innstilling:  

1. Det er behov for å revidere organiseringen og finansieringen av 
PPS. Rådmannen legger frem sak for politisk behandling før 
handlingsprogram med økonomiplan for 2018.  
 

2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 
implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem 
forslag til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling 
av revidert budsjett 2018. 

 
Ap fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling:  

1. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, 
og etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  

 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.  
SVs tilleggspunkt nr.1 ble nedstemt 6-2(SV).  
SVs tilleggspunkt nr.2 ble enstemmig tiltrådt.  
Aps tilleggspunkt ble enstemmig tiltrådt.  
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 28.02.2018: 
1. Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018 for Ås-skolen tas til 

etterretning. 
 

2. Frem mot 2019 er det behov for mer IT-hjelp til skolene i forbindelse med 
implementering av læringsbrett i undervisningen. Rådmannen legger frem forslag 
til styrking av IT-tjenestene til skolene, i forbindelse med behandling av revidert 
budsjett 2018. 

 
3. I tilstandsrapport 2018 tas inn en oversikt over de viktigste lovkrav til skolen, og 

etatens vurdering av status for etterlevelse av krav.  
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HOK-6/18 
Høringssak - Skolebehovsanalyse for Ås Nord 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 28.2.2018. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.02.2018: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 28.02.2018: 
 

1. Det gjennomføres en høring av skolebehovsanalyse for Ås Nord. Høringen 
gjennomføres i perioden 5.3.2018 -5.5.2018. 
 
2. Høringsinstanser er SU, FAU, SMU og elevrådet ved Sjøskogen skole, Nordby 
skole, Solberg skole og Nordbytun ungdomsskole samt kommunale og private 
barnehager med beliggenhet i Sjøskogen og Nordby skolekrets. I tillegg 
gjennomføres en åpen høring. 
 
3. Den oppdaterte skolebehovsanalysen for Ås Nord legges frem for politisk 
behandling i ungdomsrådet, hovedutvalg for oppvekst og kultur, formannskap og 
kommunestyret i mai/juni 2018. 
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HOK-7/18 
Saksfremlegg høringssak - Kroer skole 
 
Rådmannens innstilling: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak 28.02.2018. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 28.02.2018: 
Senterpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes minimum et år, til Rustad skole nærmer seg ferdig. 

 
Høyre fremmet følgende tilleggsforslag:  
Det innføres fritt skolevalg mellom Kroer og Rustad skolekretser.  
 
Votering: 
Sp´s utsettelsesforslag ble nedstemt 7-1(Sp) 
H´s tilleggsforslag ble nedstemt 6-2(H) 
Rådmannens innstilling ble vedtatt 7-1(Sp) 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 28.02.2018: 
1. Det settes i gang en politisk prosess vedrørende videre skolestruktur og drift av 

Kroer skole fra 2019.  

2. Alternativer for videre drift fra 2019 sendes ut på høring, med høringsperiode 

05.03.2018-05.05.2018.  

3. Høringsinstanser er:  

o SU, FAU, SMU og elevrådene ved Rustad, Kroer skole og Ås 
ungdomsskole 

o Knerten, Rustadporten og Kroer barnehage 
o Hovedverneombudet i Ås 
o Ås Fagforbund og Utdanningsforbundet Ås 
o Ungdomsrådet  
o I tillegg gjennomføres åpen høring 

4. Det fremmes en politisk sak om videre drift av Kroer skole fra 2019 etter 
høringsperioden, medio mai/juni 2018.  
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