
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/1040-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kulturhus, Store sal 10.05.2012 

 
Fra HOK-sak: 9/12  Fra kl.: 18.30 
Til HOK-sak: 12/12 Til kl.: 20.15 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 

Møtende medlemmer:  
A: Laila P. Nordsveen og Marius Hojem Borge 
H: Ida Elisabeth Krogstad, Sverre Strand Teigen og Hilde Kristin Marås 
FrP: Veronica H. Green 
V: Olav Østerås 
Sp: Odd Vangen 
SV: Saroj Pal 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Fra administrasjonen møtte: 
Konst. oppvekst- og kultursjef (rektor Sjøskogen skole) Per Øvergaard og 
fagkonsulent skole Helene Ohnstad – sekretær og PP-rådgiver Kari Eliassen. 
 

Diverse merknader:  
Møtet ble innledet med en orientering om sak om kulturhuset – aktivitet og 
organisering, jf. formannskapets sak 28/12 i møte 09.05.2012. 
 

 
Godkjent 11.05.2012 av leder Olav Østerås og nestleder Laila P. Nordsveen. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

HOK-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 
 
9/12 12/821 145 &14  
ÅRSMELDING 2011  
 
10/12 12/695   
PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR BARNEHAGENE OG GRUNNSKOLEN 
I ÅS 2012  
 
11/12 12/1021 A20 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ÅS 2011  
 
12/12 12/1022 A20 &14  
TILSTANDSRAPPORT FOR HVER AV GRUNNSKOLENE I ÅS 2011  
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HOK-sak 9/12  

ÅRSMELDING 2011  
 

Rådmannens innstilling 25.04.2012: 
Årsmelding 2011 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.05.2012: 
Spørsmål eller merknader til årsmeldingen sendes rådmannen skriftlig og helst 
samlet fra hvert parti innen mandag 14.05.2012, trine.christensen@as.kommune.no. 
Samlet svar sendes på e-post til alle snarest mulig og legges i saksmappen.   

 

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 10.05.2012: 
Årsmelding 2011 tas til orientering. 
 
 
  

HOK-sak 10/12  

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR BARNEHAGENE OG 

GRUNNSKOLEN I ÅS 2012  
 

Oppvekst- og kultursjefens innstilling 26.04.2012: 
Plan for kompetanseutvikling for barnehagene og grunnskolen i Ås 2012, vedtas. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.05.2012: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 10.05.2012: 
Plan for kompetanseutvikling for barnehagene og grunnskolen i Ås 2012, vedtas. 
 
 
  

HOK-sak 11/12  

TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ÅS 2011  
 

Rådmannens innstilling 26.04.2012: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.05.2012: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber oppvekst- og kultursjefen om å legge frem en 
konkret tiltaksplan med tidsfrister for gjennomføring for å heve alle rapporterte 
tilstandsområder i skolen som er alt for dårlig. Tiltaksplanen skal legges frem for 
hovedutvalg for oppvekst og kultur i august. Kostnader knyttet til tiltakene belyses 
også og kommenteres om det kan løses innenfor budsjett eller ikke. 
 

mailto:trine.christensen@as.kommune.no
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Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt. 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 10.05.2012: 
Tilstandsrapport for grunnskolen 2011 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 10.05.2012: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur ber oppvekst- og kultursjefen om å legge frem en 
konkret tiltaksplan med tidsfrister for gjennomføring for å heve alle rapporterte 
tilstandsområder i skolen som er alt for dårlig. Tiltaksplanen skal legges frem for 
hovedutvalg for oppvekst og kultur i august. Kostnader knyttet til tiltakene belyses 
også og kommenteres om det kan løses innenfor budsjett eller ikke. 
 
 
  

HOK-sak 12/12  

TILSTANDSRAPPORT FOR HVER AV GRUNNSKOLENE I ÅS 2011  
 

Oppvekst- og kultursjefs innstilling 26.04.2012: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2011 tas til orientering. 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs behandling 10.05.2012: 
Møtet ble behandlet for lukkede dører iht. koml. § 31 nr. 4. 
 
Veronica H. Green (FrP) fremmet følgende forslag: 
Tilstandsrapporten for hver enkelt skole i Ås gjøres offentlig. Dette med unntak av de 
mindre skolene, som kan inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. 
 

Votering: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
FrP’s forslag ble nedstemt 5-4 (3H, 1FrP). 

 

Hovedutvalg for oppvekst og kulturs vedtak 10.05.2012: 
Tilstandsrapportene for den enkelte grunnskole i Ås 2011 tas til orientering. 
 
 
  


