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Ungdomsrådet 
 
Møtetid: 29.05.2018 kl. 15:30 
Sted: Lille sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer møtte 5 av 8. 
  
Møtende medlemmer:  
Sverre Strand Teigen (H), Othilie Gursli, Viktoria Sofie Leinhardt, Rahmo Ahmed, 
Daniel Martinsen 
 
Forfall:  
Alma Tveit, Stefan Hjorth-Johansen, Haiwei Cui  
 
Fra administrasjonene møtte: 
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Bjørn-Erik Pedersen  
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Viktoria var møteleder 
 
Møteprotokoll godkjent 30.05.2018 
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Saker til behandling  

UR-10/18 
Åsgård skole. Konsept 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Åsgård skole planlegges videre fram til forprosjekt basert på følgende 

forutsetninger:  
 - Rødskolen videreføres med dagens virksomhet 

- Det gjennomføres kun nødvendige vedlikeholdstiltak på Paviljong 4 og 5 
 - Det nye skolebygget etableres med 3-6 etasjer med en full flerbrukshall 
2. Prosjektet videreføres innenfor vedtatte kostnadsramme på 312 mill. kroner.  
3. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes som en egen sak. 
4. Ny Åsgård skole ferdigstilles til skolestart 2021. 
 
 
Ungdomsrådets behandling 29.05.2018: 
Ungdomsrådet diskuterte seg frem til at rådmannens alternative innstilling vil være 
det beste. De er også opptatt av hva som skal skje med ungdomshuset Midtgard og 
forelår derfor et nytt kulepunkt 5: 
 
Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger: 

 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 
undervisningslokaler 

 Paviljong 4 og 5 rives 

 Det etableres et nytt skolebygg i 3-6 etasjer som dekker hele skolens behov 
inkludert flerbrukshall 

 Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner 

 Videre bruk av Midtgard, eventuell flytting eller riving, utredes som egen sak 
 

Votering: 
Rådmannens alternative innstilling med nytt kulepunkt 5 ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.05.2018: 
Åsgård skole planlegges innenfor følgende forutsetninger: 

 Rødskolen videreføres med dagens bruk og benyttes ikke til 
undervisningslokaler 

 Paviljong 4 og 5 rives 

 Det etableres et nytt skolebygg i 3-6 etasjer som dekker hele skolens behov 
inkludert flerbrukshall 

 Prosjektet videreføres innenfor en kostnadsramme på 350 mill. kroner 

 Videre bruk av Midtgard, eventuell flytting eller riving, utredes som egen sak 
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UR-11/18 
Kroer skole - Struktur og drift fra 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
 
Ungdomsrådets behandling 29.05.2018: 
Ungdomsrådet har allerede diskutert saken og avgitt sitt svar i forbindelse med 
høringsrunden. Et av medlemmene ønsket å tilføye at prognosegrunnlaget ikke virket 
troverdig. 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble vedtatt, mot en stemme. 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.05.2018: 
Kroer skole legges ned fra høsten 2019 når nye Rustad skole står ferdig. Elever 
bosatt innenfor Kroer skolekrets i dag, overføres til Rustad skole.  
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UR-12/18 
Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at 
elever som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole. 
Elever som går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye 
skolekretsgrensen vil gjelde fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole  
 
2. Solberg skole utvides til en 4-parallell skole innen 2024/2025 
 
3. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt 
boligprogram er vedtatt. 

 
4. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020. 
 
 
 
Ungdomsrådets behandling 29.05.2018: 
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.05.2018: 
1. Skolekretsgrensene endres mellom Sjøskogen skole og Nordby skole ved at 
elever som bor i rode 4,6 og 7 i Togrenda grunnkrets flyttes til Sjøskogen skole. 
Elever som går på Nordby skole vil få fortsette der ut 7.trinn. Den nye 
skolekretsgrensen vil gjelde fra Sjøskogen skole står klar som 2 parallell skole  
 
2. Solberg skole utvides til en 4-parallell skole innen 2024/2025 
 
3. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for skolene i Ås etter at nytt 
boligprogram er vedtatt. 

 
4. Det legges frem en ny skolebehovsanalyse for ungdomsskolene i Ås innen 2020. 
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Drøfting 

Seminar 
Seminar for ungdomsrådene i Follo blir avholdt fredag 15.juni fra 10.00-15.00 på 
Steilene utenfor Nesodden. Innlegg om nettvett og kanskje noe fra politiet. Utover 
dette blir det gruppeoppgaver. Det serveres lunsj.  
 
Utlysning av frie plasser til ungdomsrådet 
Det lyses ut fire frie plasser til ungdomsrådet før sommeren med søknadsfrist 
1.august. Nåværende medlemmer oppfordres også til å søke. 
Plassene lyses ut ved oppslag på skoler, på ungdomsrådets facebookside og via 
kommunens kanaler. 
 
Sjekkliste plansaker 
Ble delt ut i møtet. Tas i bruk neste gang rådet skal uttale seg i en reguleringssak 
eller andre saker hvor sjekklisten kan være nyttig. 
 
Budsjettseminar om handlingsprogrammet 
Ungdomsrådet har fått en plass på seminaret. Viktoria får denne plassen. Sekretær 
undersøker om rådet kan få en ekstra plass. Daniel får i så fall tilbud om denne 
plassen. 
 
Rapport fra Midtgard 
Ungdomshuset Midtgard har levert rapport på tiltak de har fått støtte til fra 
Ungdomsrådet. Delt ut i møtet. 
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