
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 

 
STYRE/RÅD/UTVALG      MØTESTED MØTEDATO 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur    Moer sykehjem, 1.etg.1-3 17.03.2010

     
 
Fra HOK-sak:  6/10 Fra kl.: 19.00 
Til HOK-sak: 9/10 Til kl.: 22.15 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
A:     Kjell Westengen og Kerstin Skar 
 
Møtende medlemmer:  
A:     Bonsak Hammeraas 
H:     Hilde Kristin Marås og Beathe Lille 
FrP:  Veronica Haslie Green 
Sp:   Odd Rønningen 
SV:   Saroj Pal 
V:     Kjell Ivar Brynildsen 
Møtende varamedlemmer:  
KrF:  Jon-Geir Dittmann 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, Fagkonsulent Tove Heen og                     
Biblioteksjef Marianne Selvik (Drøftingssak 1)  
 
Diverse merknader:  
Det var ingen til å stille som vara for Kjell Westengen 
 
 
Godkjent 19.03.2010 av leder Hilde Kristin Marås og nestleder Kjell Ivar Brynildsen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 
HOK-sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
6/10 10/722 150   
REGNSKAP 2009  
- KONSEKVENSER FOR BUDSJETT I OPPVEKST- OG KULTUR I 2010 
 
7/10 10/725 A20   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
8/10 10/724 A24   
SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN  
 
9/10 10/704 B14   
UTVIDELSE AV TIMETALLET I GRUNNSKOLEN FRA OG MED SKOLEÅRET 
2010/2011  
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ORIENTERINGS- OG DISKUSJONSSAKER 17.03.2010: 

 
 
1. Stenging av Ås bibliotek- Midlertidige lokaler,  

jf.notat av 09.03.2010 fra oppvekst- og kultursjefen,lnr.3941/10: 
Ut fra diskusjonen se på D6 og Brekkeveien 5. 
Se på økonomien i forbindelse med leie av lokale. 

 
2. Hovedutvalgets medvirkning i kommuneplanarbeidet: 

Tilbakemelding på spørsmål angående skolene som ønskes svar på for å ha nok 
kunnskap til og bidra til kommuneplanarbeidet: 
� Transportkostnader 
� Driftskostnader 
� Personalutnyttelse 
� Adm. kostnader 
� Vedlikeholdsetterslep 
� Resultater store/små skoler 
� Eventuelt gjenbruk av dagens skolelokaler 
� Skolens betydning i lokalmiljøet 

 
3. Hovedutvalgets rolle som skoleeier: 

Tilbakemelding på hva som er utvalgets plikt  til å følge opp i forhold til 
skoleeierrollen, jf. presentasjon fra forrige møte eller St.Meld.31 om Kvalitet i 
skolen: 
� HMS-oppfølging 
� Oppfølging sykefravær 
� Oppfølging AMU-rapportering 
� Vedlikeholdsoppgaver 
� Kvalitetssystem 
� Ressursoppfølging 

 
 
 
 
REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 17.03.2010: 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
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HOK-sak 6/10  
REGNSKAP 2009  
- KONSEKVENSER FOR BUDSJETT I OPPVEKST- OG KULTUR I 2010 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
1. Oppvekst- og kultursjefen anbefaler at reduksjonen på kr 680.000 fordeles på alle 

enheter med et beløp tilsvarende 0,3 % av enhetens lønnsbudsjett.  
2. Enhetene må selv bestemme hvordan de skal dekke opp for disse midlene. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 17.03.2010: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingens pkt.1: 
Det søkes så langt det er mulig å foreta kuttet i driftsmidler i stedet for kutt i 
vikarmidler og kursmidler. 
 
Bonsak Hammeraas (A) fremmet følgende forslag om tilleggspunkt: 
Innsparingen skal ikke gå ut over elevene. 
 
Votering: 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling med H’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Ap’s  tilleggsforslag ble nedstemt 7-1 (A). 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 17.03.2010: 
1. Oppvekst- og kultursjefen anbefaler at reduksjonen på kr 680.000 fordeles på alle 

enheter med et beløp tilsvarende 0,3 % av enhetens lønnsbudsjett. Det søkes så 
langt det er mulig å foreta kuttet i driftsmidler i stedet for kutt i vikarmidler og 
kursmidler. 

2. Enhetene må selv bestemme hvordan de skal dekke opp for disse midlene. 
 
 
  
HOK-sak 7/10  
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Oppvekst- og kultursjefen anbefaler at tilstandsrapporten for 2009 inneholder de 
obligatoriske og anbefalte indikatorene fra Utdanningsdirektoratet.    
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 17.03.2010: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag om tilleggspunkt: 
Tilsvarer hovedutvalgets vedtak pkt.2. 
 
Votering: 
Oppvekst - og kultursjefens innstilling med H’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 17.03.2010: 
1. Oppvekst- og kultursjefen anbefaler at tilstandsrapporten for 2009 inneholder de 

obligatoriske og anbefalte indikatorene fra Utdanningsdirektoratet.   
  
2. Tilstandsrapporten legges frem for kommunestyret på første møte etter 

sommerferien. Hovedutvalget skal i tillegg ha forelagt tilstandsrapport per skole. 
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Lokale mål i tilstandsrapporten: 
 
Pkt.2.1.1. 
Måleparametre splittes i følgende: 
� Andel årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning barnetrinn. 
� Andel årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning ungdomstrinn. 
� Andel årsverk undervisningspersonale uten godkjent utdanning barnetrinn. 
� Andel årsverk undervisningspersonale uten godkjent utdanning ungdomstrinn. 
 
Pkt.2.1.2. 
� Lærertetthet ekskl. timer til spesialundervisning (IOP) barnetrinn. 
� Lærertetthet ekskl. timer til spesialundervisning (IOP) ungdomstrinn. 
 
Nytt pkt.2.2.4.  
Etter- og videreutdanning undervisningspersonale 
Indikatoren skal vise antall lærere/assistenter som har tatt etterutdanning/faglige 
oppdateringskurs i løpet av året. Eventuelt faglig oppdatering i forbindelse med            
planleggingsdager holdes utenfor. Skal også vise antall med 
skolelederutdanning.  
 
Pkt.2.3 
Indikator på nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8.trinn tas med. 
 
Pkt.2.3.7  endrer navn til karakter. 
Standpunktkarakterer i alle obligatoriske fag oppgis. 

 
 
  
HOK-sak 8/10  
SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 17.03.2010: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 17.03.2010: 
Det er avsatt kr 900.000 til disposisjon for HOK, spesielt beregnet innen skole.  
Oppvekst- og kultursjefen foreslår følgende fordeling: 

1. Ås ungdomsskole tildeles kr 300.000 for høsthalvåret for å utarbeide og 
gjennomføre tilbud for 2 psykisk utviklingshemmede hvor gården ikke er 
aktuell som læringsarena. Tilbudet som utarbeides skal ha overføringsverdi til 
andre elever i samme målgruppe og hvor gården ikke kan brukes som 
læringsarena. Det skal utarbeides årlig rapport 

2. Nordbytun ungdomsskole tildeles kr 300.000 for høsten for å øke 
bemanningen når nytt 8.trinn starter. Forutsetningen er at det utarbeides 
strategier som kan videreføres når bemanningen reduseres. Det skal 
utarbeides rapport.    
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3. Det settes av kr 200.000 til opplegg for en gruppe elever fra sentrumsområdet 
(Kroer, Rustad, Brønnerud og Åsgård) som skal ha deler av undervisningen 
sin på Aschehoug gård. Tilbudet som utarbeides skal ha overføringsverdi til 
andre elever i samme målgruppe. Det skal utarbeides årlig rapport 

4. Det settes av kr 100.000 til kompetanseheving for personalet i skolene og SFO 
på elever med atferdsproblemer og elever med diagnoser som Asperger, 
ADHD, Tourettes syndrom, psykisk utviklingshemmede og psykiatri 

 
 
  
HOK-sak 9/10  
UTVIDELSE AV TIMETALLET I GRUNNSKOLEN FRA OG MED SKOLEÅRET 
2010/2011  
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: Tilsvarer hovedutvalgets vedtak. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 17.03.2010: 
Votering: Oppvekst- og kultursjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 17.03.2010: 
Utvidelsen av timetallet i grunnskolens 1. – 7. trinn med 1 time fra skoleåret 
2010/2011, legges til 3. trinn i faget matematikk. 
 
 
  


