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MØTEPROTOKOLL 
 

Barn og unges kommunestyre 
 
Møtetid:  28.11.2019 kl. 13.00 – 14.40 
Sted: Ås kulturhus, store sal 
  
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 18 av 18. 
  
Møtende medlemmer:  
Nordbytun ungdomsskole:  
Ås ungdomsskole: 
Brønnerud skole: 
Kroer skole: 
Nordby skole: 
Rustad skole: 
Sjøskogen skole: 
Solberg skole: 
Åsgård skole: 

Julian Steen Dalbye og Thea Werner  
Thelma Johanne H. Hem og Erlend Tveite 
Malene Rogne og Jarle Almås 
Mina Gube Aalerud og Madeleine Bekkevold 
Iver Andreas Smelhus Sveen og Suzanne Brandstad Sølvberg 
Sondre Heum og Margit Sundstøl 
Brage Bjørnsson og Christina Dalsborg 
Ellinor Fossheim Solberg og Elisabeth Ødegård,  
Signe Præsteng Andersen og Eiril Omholt Gjevestad 

 
Andre møtte: 
Ordfører Ola Nordal, rådmann Trine Christensen og Lene H. Lilleheier, møtesekretær. 

 
 
 
 
 
 
 
Møteprotokoll godkjent 29.11.2019 
 
 
 
Ola Nordal 
ordfører 
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Orienteringssaker 
 

 Ordfører orienterte om møteformen i Ås kommunestyre. 

 Ungdomsrådets leder Daniel Martinsen og nestleder Fredrik Kristiansen 
informerte om rådets oppgaver og sammensetning. 

 

 
Spørsmål fra elevrådene med svar fra ordfører: 
 
Nordbytun ungdomsskole: 
Finnes det planer og/eller tanker rundt utbygging av Nordbytun ungdomsskole? 
Blir det en direkte busslinje fra Nordby til Ås sentrum? 
 
ordførers svar: 
Kommunestyret har nettopp hatt en sak om når det blir nødvendig å utvide 
ungdomsskolene i Ås kommune.  
 
I Ås beregnes normalt 28 elever pr. klasse på barneskoletrinnene og 30 elever på 
ungdomsskoletrinnene. Elevkullene varierer fra år til år, og dermed vil også antall 
klasser/grupper pr. trinn variere. Ved ungdomsskolene er det enklere å ha fulle 
klasser enn ved barneskolene da skolen kun har tre trinn, så her vil skolene som 
oftest kunne utnytte sin maksimumskapasitet.  
 
På Nordbytun med 5 parallelle klasser er det derfor plass til ca 450 elever. I dag er 
det ca 296. Det skulle bety at skolen er stor nok med den veksten vi tror vil komme i 
mer enn 10 år framover. 
 
Kommunestyret har likevel bedt om en ny vurdering av dette i 2020, bl.a. fordi 
ungdomsrådet i Ås har vært kritiske til beregningene, og de sier at skolene er mer 
fulle enn det disse tallene tyder på. Kommunestyret vedtok derfor innstillingen fra 
Ungdomsrådet om at: I forbindelse med ny skolebehovsplan i 2020 skal det gjøres 
en ny vurdering av maksimumskapasitet basert på realistisk kapasitet 
 
Buss: 
Jeg er glad for at dere sier fra om at dere ønsker et bedre busstilbud mellom Nordby 
og Ås sentrum. Jeg skal ta med ønsket deres til Ruter, og fortelle at dere har behov 
for dette. 
 
Kommunestyret er opptatt av det samme. For en uke siden vedtok kommunestyret at 
vi vil ha en sak om dette, og sammen med innspillet fra dere gjør det at jeg enda 
tydeligere kan fortelle Ruter at dette er det behov for. 
 
 
Ås ungdomsskole: 
Høsten 2019 har vi elever her på Ås ungdomsskole fått servert gratis skolemat. 
Skolemat ordningen er noe vi her på Ås ungdomsskole ser på som noe veldig 
positivt. Alle er i kantina og spiser, har det sosialt, elevene får i seg næringsrik mat 
og har mer å bidra med i timene (dette kan lærerne bekrefte), det er spesielt positivt 
for de som ikke hadde med matpakke på skolen før tilbudet.      
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Vi ungdommer trenger energi til å fullføre skoledagen. Etter sommerferien har vi også 
fått mobilfriskole.  Mobilfriskole + skolemat gjør at alle sitter i kantina og prater 
sammen. Når skolematen blir borte, frykter vi at det blir mindre sosialt i kantinen.   
Så kjære ordfører!  Hva er dine tanker om gratis skolemat og at den blir fjernet?  
 
ordførers svar: 
Jeg er veldig glad for å høre at dere har positive erfaringer med skolematforsøket. 
 
Målet med forsøket med å innføre skolemat har vært å få erfaringer med hvordan det 
kan organiseres, og hvordan det vil påvirke skolehverdagen. 
Jeg synes også det er interessant å høre hvordan dere opplever at mobilfriskole 
påvirker samværet dere imellom. Erfaringen fra Ås ungdomsskole har vist at det 
faktisk er gjennomførbart med et felles skolemåltid. Det  
Har også vist at det gir mange positive virkninger for elevene og for læringsmiljøet. 
 
Forsøket med skolemat vil bli vurdert av partiene i kommunestyret nå. Kommunen 
har dårlig råd, og det er ikke sikkert at forsøket blir videreført nå. Det synes i så fall 
jeg er veldig dumt, men jeg kan også forstå at kommunestyret må gjøre vanskelige 
valg av hva vi skal bruke pengene på.  
 
Jeg vil uansett sørge for å fortelle om de gode erfaringene dere har gjort med et 
felles skolemåltid, og så håper jeg at regjeringen snart vil prioritere dette gode 
tiltaket. 
 
Brønnerud skole: 
På skolen vår har vi problemer med nok parkeringsplasser og at det er utrygt for 
elevene når de leveres og hentes til skolen, SFO og barnehagen. Uansett hvor 
foreldrene parkerer, må elevene gå der bilene kjører. Bilene må rygge enten når de 
parkerer eller drar og dette er ikke trafikksikkert. Spesialskyssen stopper også her og 
det blir veldig trangt, særlig om vinteren når snøfonnene gjør at området blir enda 
mindre og flere elever kjøres til skolen. Vi ønsker oss et av- og-påstigningssted langs 
med vestsiden av skolebygget. Da trenger ingen å gå der det er bilkjøring. Noen har 
sagt at pendlere får lov til å parkere på parkeringsplassen hos oss. Vi vil at 
parkeringsplassen hos oss bare skal brukes av voksne på skolen og barnehagen og 
foreldrene. Vi trenger også flere parkeringsplasser, siden vi blir flere elever til neste 
år.  
 
ordførers svar: 
For noen år siden ønsket Brønnerud skole at det skal være en såkalt hjertesone 
rundt skolen slik at barn og voksne skulle gå, ta bussen eller sykle til skolen og ikke 
kjøre bil. Derfor ble det ikke laget flere nye parkeringsplasser.  
 
Dersom vi skal legge til rette for mer parkeringsplasser og en bedre plass for å slippe 
av barna fra bil, må dette inn i kommunen sin tiltaksplan for trafikksikkerhet.  
Hvis skoleledelsen og kommunestyret er enig i at dette er lurt er det viktig at dette 
kommer inn i planen slik at vi kan søke om penger fra fylkeskommunen til byggingen. 
Planen skal vedtas i juni neste år og da vil tiltak som bestemmes kunne bli bygd i 
2021 hvis vi får penger fra fylkeskommunen. 
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Jeg anbefaler at dere snakker mer sammen om dette på skolen, og diskuterer det 
med rektor. Dere kan da diskutere om dere mener at det er nødvendig å legge til 
rette for parkering, eller om det er mulig med andre tiltak for å begrense behovet. 
 
Kroer skole: 
Kan gangene på Kroer skole pusses opp? De trenger ny maling. 
I dag er de veldig kjedelige og flekkete. Tapetet faller av. 
Vi ønsker også speil på doene utenfor gymsalen. 
 
ordførers svar: 
Takk for spørsmålet. Det er dessverre ikke satt av penger til oppussing innvendig på 
Korer skole i vedlikeholdsplanen til kommunen.  
 
Utvendig vedlikehold for å sikre at det ikke lekker vann inn i bygget, samt viktige tiltak 
innen helse, miljø og sikkerhet er det som er prioritert. 
 
Jeg har sendt spørsmålet deres videre til rådmannen, så nå vet vi i alle fall om 
behovet dere har, og så får vi se om vi kan finne mulighet til å ordne dette etter hvert. 
 
Nordby skole: 
Nå sorter vi søppel hjemme. Det er et viktig klimatiltak. 
På skolen sorterer vi ikke søppel, bare papir. Hvorfor det? 
Og hva tenker dere å gjøre med dette fremover? 
Vi skal begynne med skolehage neste år og ønsker å bruke matavfall til 
kompostering. Men da trenger vi utstyr. 
 
ordførers svar: 
Ås kommune har avtale med et firma som henter alt avfallet fra skolene. De sorterer 
avfallet etter at de har hentet det på skolene. 
 
Denne avtalen blir snart avsluttet. Når vi lager ny avtale vil vi sørge for et opplegg 
hvor vi kildesorterer slik vi gjør hjemme på skolene og på rådhuset også. 
 
Den avtalen vi har nå er dessverre gammeldags, og det er fint at dere også er ivrige 
til å komme i gang med en bedre ordning som kan hjelpe oss til å ta vare på flere av 
ressursene i avfallet. 
 
Når det gjelder komposteringsutstyr så er det kanskje noe dere kan prioritere 
innenfor de pengene dere skal bevilge i dag? 
 
 
Rustad skole: 
Kan ballbingen på Åsgård flyttes til Rustad? 
 
ordførers svar: 
Dette vil kommunen vurdere nærmere som en del av planleggingen av Åsgård skole. 
 
Sjøskogen skole: 
Elevrådet ved skolen er opptatt av klima og miljø og lurer på om ordføreren har tenkt 
på å bygge ut sykkelveier i Ås kommune? De opplever at mange sykler langs veiene 
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og nå som befolkningen oppfordres til å la bilen stå og ta frem sykkelen, må det også 
tilrettelegges for at man skal kunne ferdes trygt rundt på sykkel.  
 
ordførers svar: 
Ås kommune har vedtatt en plan for å få flere til å sykle og gå i Ås. Der har 
politikerne vedtatt en liste med mange ting som skal gjøres på kommunens gang- og 
sykkelveier. Øverst på den lista står ny gang/sykkelvei i Grimsrudveien på Vinterbro, 
der det i dag ikke er så bra å sykle og gå. Der er planen å bygge neste år. I den 
planen er det også en prioritet å bygge ny gang- og sykkelvei i Nebbaveien og å 
gjøre flere av snarveiene gjennom skogen på Nordby til gang/sykkelveier. 
 
 I Ås sentrum er det laget en ny plan for bygging og veier, en områdereguleringsplan. 
Der er det planlagt å gjøre forholdene bedre for syklister og fotgjengere.  
Fordi det koster mye penger å bygge slike ting, og det må settes av penger i 
kommunens budsjett, tar det dessverre ganske lang tid.  
 
Mange av veiene i Ås er det Fylkeskommunen som eier, f.eks Nordbyveien og 
Kongeveien. Kommunen sender fylkeskommunen oversikten over de stedene på 
fylkesvei som vi mener at det må bli bedre for syklister og fotgjengere. 
Fylkeskommunen skal bygge gang- og sykkelveier i hele Akershus/Viken, så dette 
tar også tid, fordi det er dyrt. Men kommunen prøver å få fylket til å prioritere tiltakene 
i Ås.  
 
Vi inviterer hver vår skolene og FAU til å gi sine innspill når kommunens tiltaksplaner 
for sykling og gange og trafikksikkerhet skal oppdateres. Vi håper dere vil si fra da 
om hvilke tiltak dere mener er viktige for at dere skal kunne ferdes trygt på sykkel. 
 
Solberg skole: 
Solberg skole lager hvert år en elevrådserklæring. I år ønsket vi å ha ekstra fokus på 
miljøet, og spørsmålet vårt er: Solberg skole ønsker å være en miljøvennlig skole. 
Hvilke tiltak mener ordføreren at skolene i Ås bør gjøre for å bli miljøvennlig? 
 
ordførers svar: 
Tusen takk for et utfordrende og godt spørsmål. 
 
Skolen og elevene kan gjøre mye for å være en miljøvennlig skole: 
-Dere kan gå eller sykle til skolen 
-Dere kan passe på å ikke kaste mat 
-Dere kan sortere avfall når vi får ny løsning for det 
-Dere kan verdsette ombruk av klær og sportsutstyr 
-Kanskje dere kan lage bruktmarked? 
-Dere kan ta godt vare på skolen, bøker, utstyr, klær osv 
 
Dere kan også: 
- Passe på å ikke sløse med vann og strøm og papir 
- Fortsette det gode arbeidet deres med å kompostere matavfall og bruke det i    
  skolehagen. Utvikle skolehagen og lære om god lokal matdyrking.   
- Lære enda mer om FN’s bærekraftsmål og om f.eks biologisk mangfold i nærheten   
  av skolen.  
- Lage og sette opp insekthotell og fuglekasser 
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- Plante pollinatorvennlige blomster rundt skolen 
- Lære om fremmede arter, f.eks kanadagullris og luke  
- Ha sykkeldag der man lærer om hvordan man kan reparere sykkelen sin selv.  
- Få alle klassene til å delta og gjøre en innsats i Beintøft-kampanjen om høsten.  
- Ha «fiksedag» der man lærer å reparere klær og ting og tang 
- Plukke søppel i nærområdet 
 
Det finnes en idebank på Grønt flagg sin nettside, som dere kan bruke: 
https://grontflagg.fee.no/gront-flagg-tema  
 
Åsgård skole: 
Elevene på Åsgård skole skal være på Modulskolen i 4 år før noen av oss kan flytte 
tilbake til ny skole. Hvorfor tar det egentlig så lang tid å bygge ny Åsgård skole - kan 
en ordfører gjøre noe for at det skal gå litt fortere, og kan du love oss at det i alle fall 
ikke skal ta lenger tid enn 4 år? 
 
ordførers svar: 
Planen er at byggingen av ny Åsgård skole skal starte i 2021, og at ny Åsgård skole 
skal stå ferdig til åpning i august 2023. 
 
I tiden fram til 2021 skal det lages planer for bygningene og for uteområdene. Slik 
planlegging tar tid, og det er nødvendig for at vi skal kunne planlegge en god skole 
med gode uteområder. 
 
Planleggingen har holdt på lenge, og det har vært mange diskusjoner om hvordan 
det skal bygges, hvor stort det skal være, og hvor mange elever det er lurt å bygge til 
nå. 
 
Kommunen har bygget mye de siste årene, og vi har store lån. Kommunen diskuterer 
derfor fortsatt hvordan det er riktig å bygge ny Åsgård. Jeg vet at flere av de politiske 
partiene tenker på om det kan være mulig å bygge en del av ny Åsgård nå, og så 
utvide den mer om noen år, slik at vi ikke må låne fullt så mye penger nå. 
 
Kommunestyret har vurdert dette flere ganger før, og bestemt at det skal bygges ny 
Åsgård skole så fort som mulig. Jeg lover å gjøre alt jeg kan for at ny skole faktisk 
står klar i august 2023. 

 

 

 
  

https://grontflagg.fee.no/gront-flagg-tema
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Saker til behandling 
 

BUK-1/19 
Fordeling av tilskudd - Skolemiljøtiltak i Ås 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyrets bevilgning på kr 200 000 til skolemiljøtiltak fordeles ved at hver 
skole får et grunnbeløp på kr 12 000 og resterende midler fordeles pr elev. Med 
nevnte grunnbeløp blir fordelingen slik: 
 

 Elevtall Tilskudd elevtall Grunnbeløp Sum tilskudd 

Åsgård skole 383 kr         14 000 kr       12 000 kr         26 000 
Rustad skole 379 kr         14 000 kr       12 000 kr         26 000 
Ås ungdomsskole 403 kr         15 000 kr       12 000 kr         27 000 
Nordby skole 318 kr         12 000 kr       12 000 kr         24 000 
Nordbytun ungdomsskole 296 kr         11 000 kr       12 000 kr         23 000 
Sjøskogen skole 246 kr           9 000 kr       12 000 kr         21 000 
Solberg skole 204 kr           8 000 kr       12 000 kr         20 000 
Brønnerud skole 128 kr           5 000 kr       12 000 kr         17 000 
Kroer skole 95 kr           4 000 kr       12 000 kr         16 000 
Sum: 2452 kr         92 000 kr     108 000 kr       200 000 

 
 
Barn og unges kommunestyres behandling 28.11.2019: 
 
Ås ungdomsskole fremmet følgende forslag: 
Tilsvarer barn og unges kommunestyres vedtak. 
 
Nordby skole fremmet følgende forslag på vegne av Nordby og Åsgård skoler: 

Åsgård skole kr 33 000 

Rustad skole kr 18 000 

Ås ungdomsskole kr 21 000 

Nordby skole kr 31 000 

Nordbytun ungdomsskole  kr 21 000 

Sjøskogen skole kr 23 000 

Solberg skole kr 17 000 

Brønnerud skole kr 18 500 

Kroer Skole kr 17 500 

Sum kr 200 000 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling ble nedstemt 16 - 2. 
Forslaget fra Ås ungdomsskole ble vedtatt 10 - 8.  
Fellesforslaget fra Nordby skole og Åsgård skole ble nedstemt 12 - 6. 
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Barn og unges kommunestyres vedtak 28.11.2019: 
 

 
 

 
 
BUK 2/19 
Ås kommunes miljøvernpris for barn og unge 2019 
 
Rådmannens innstilling: 
Ås kommunes miljøvernpris for 2018 – Eilif Dahls minnepris – på kr. 5000,- deles ut 
til elevrådet ved Ås ungdomsskole. 
 
Barn og unges kommunestyres behandling 28.11.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Barn og unges kommunestyres vedtak 28.11.2019: 
Ås kommunes miljøvernpris for 2018 – Eilif Dahls minnepris – på kr. 5000,- deles ut 
til elevrådet ved Ås ungdomsskole. 
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