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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
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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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