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MØTEPROTOKOLL 
 

Ungdomsrådet 
 

Møtetid: 25.05.2021 kl. 15:30 
Sted: Åsgård skole 

  
  

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  

Fredrik André Kristiansen, Aurora Skåre, Daniel Martinsen, Eyoel Beyene 
Tesfaye, Anita Kuqi, Kristian Engh Ask 

 
Møtende varamedlemmer: 
Eunice Compaore, Herman Sildnes 

 
Forfall:  

Thea Werner Bronken 
 
Fra administrasjonene møtte: 

Bjørn-Erik Pedersen 
 

Møtesekretær: 
Bjørn-Erik Pedersen 
 

Diverse merknader: 
 

 
Møteprotokoll godkjent 26.05.2021 
 

 
 

 
  



Ås kommune 

  
Ungdomsrådet 25.05.2021 Side 2 av 6 

  

Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

7/21 19/00307-5 Evaluering av forsøk Vurderingspraksis på 
ungdomstrinnet 

3 

8/21 21/01123-2 Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i 

Ås-skolen 

4 

9/21 21/01146-1 Etablering av ressursbarnehager 5 

10/21 21/01540-1 Orientering om Barnevernsreformen 6 

Drøfting 

    

 

  



Ås kommune 

  
Ungdomsrådet 25.05.2021 Side 3 av 6 

  

Saker til behandling  

UR-7/21 
Evaluering av forsøk Vurderingspraksis på 
ungdomstrinnet 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Forsøket med karakterfri vurdering på 8.trinn i norsk og naturfag avsluttes grunnet 
føringer i ny vurderingsforskrift og ny læreplan.  

2. Det arbeides videre på begge ungdomsskolene, og mellom skolene, med 
videreutvikling av en vurderingspraksis som støtter opp om og er en naturlig del 
av elevenes læring, i tråd med føringer i vurderingsforskriften og læreplanverket 
LK20. 

 
 
 

Ungdomsrådets behandling 25.05.2021: 
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens innstilling med følgende 

tilleggskommentar: Det bør fortsatt være jevnlig dialog mellom lærer og elever. 
Selv om elevene gjerne vil ha karakter er det fortsatt viktig med tilbakemelding 
og vurdering. Lærerne bør derfor fortsatt ha fokus på å gi gode tilbakemeldinger. 

Tabell med kompetansemål er et viktig verktøy. 
 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Ungdomsrådets vedtak 25.05.2021: 

1. Forsøket med karakterfri vurdering på 8.trinn i norsk og naturfag avsluttes grunnet 
føringer i ny vurderingsforskrift og ny læreplan.  

2. Det arbeides videre på begge ungdomsskolene, og mellom skolene, med 
videreutvikling av en vurderingspraksis som støtter opp om og er en naturlig del 
av elevenes læring, i tråd med føringer i vurderingsforskriften og læreplanverket 
LK20. 
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UR-8/21 
Forskrift om ordensreglement og IKT- reglement i Ås-
skolen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. "Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen" vedtas som 

erstatning for "Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i 
Ås-skolen" og "Kommunalt reglement for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås-skolen." 
 

2. I § 1 i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, legges det til "Den 

enkelte barneskole gis myndighet til å gi ordensregler for egen SFO.  
Hjemmel for ordensregler for SFO er opplæringsloven § 13-7 og denne 

forskriften.". I tillegg justeres teksten i §1 i tråd med tabell 1 i 
saksfremlegget. 

 

 
Ungdomsrådets behandling 25.05.2021: 

Ungdomsrådet har følgende innspill: 
 

 Det fremstår som lurt å slå sammen reglene 

 Det ser ikke ut som elevrådene har blitt hørt i saken 
 §5 underpunkt i. om gjensitting oppfatter ungdomsrådet som svært 

gammeldags og bør fjernes 
 

 
Votering: 

 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende 

tilleggskommentar: Forskriftens §5, underpunkt i. fjernes 
 

 
Ungdomsrådets vedtak 25.05.2021: 

1. "Forskrift om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen" vedtas som 

erstatning for "Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i 
Ås-skolen" og "Kommunalt reglement for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås-skolen." 
 

2. I § 1 i Forskrift om skolefritidsordningen i Ås kommune, legges det til "Den 

enkelte barneskole gis myndighet til å gi ordensregler for egen SFO.  
Hjemmel for ordensregler for SFO er opplæringsloven § 13-7 og denne 

forskriften.". I tillegg justeres teksten i §1 i tråd med tabell 1 i 
saksfremlegget. 

3. Forskriften om ordensregler og IKT-regler i Ås-skolen §5, underpunkt i 

fjernes. 
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UR-9/21 
Etablering av ressursbarnehager 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Frydenhaug og Nordby barnehager etableres som ressursbarnehager fra 

august 2021 hvor bemanning, kompetanse, leke og oppholdsareal, samt 

utstyr er særlig tilpasset barn med særlige behov. 

 

 
 

Ungdomsrådets behandling 25.05.2021: 
Ungdomsrådet støtter kommunedirektørens innstilling 
 

Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
Ungdomsrådets vedtak 25.05.2021: 

1. Frydenhaug og Nordby barnehager etableres som ressursbarnehager fra 

august 2021 hvor bemanning, kompetanse, leke og oppholdsareal, samt 

utstyr er særlig tilpasset barn med særlige behov. 
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UR-10/21 
Orientering om Barnevernsreformen 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Saken tas til orientering 
 
 

Ungdomsrådets behandling 25.05.2021: 
Ungdomsrådet tar saken til orientering 

 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
Ungdomsrådets vedtak 25.05.2021: 

Saken tas til orientering 
 
 

 
 

 
 

Drøfting  
 

 Ungdomsrådet ønsker å få til en filmmaraton før sommeren. Foreslår et 

arrangement 18.juni med grilling og film. Sekretær tar kontakt med 
kinosjef. 

 Fotoprosjekt med kulturskolen. Aurora og Eunice er involvert, men har 
ikke tid til å følge dette opp. Sekretær kontakter kulturskolen. 

 Spørsmål om det er mulig å sette opp et nett bak basketbanen ved Ås 

ungdomsskole. Sekretær følger opp. 
 Finalene i NBA spilles snart. Spørsmål om det er mulig med et 

arrangement i Åshallen denne natten for de som er interessert. 
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