SAMLET SPØRSMÅL OG SVAR TIL SPØRRETIMEN
I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 15.06.2021
Spørsmål fra Hellerasten skole
Hva skal til for at skolene går over til grønt-nivå, og kommer ungdommene til å få tilbud om
vaksiner mot covid-19?
På grønt nivå finnes det ikke noe system i skolene for å begrense antall personer elvene og
lærerne er i kontakt med hver dag. Det betyr at eventuell smitte med Covid-19 kan spre seg
raskere og mange flere blir påvirket når mange kommer i karantene. Når veldig mange
elever er i karantene, kan det bli vanskelig å drive god skole med god undervisning. Derfor
må smitten i samfunnet og i kommunen vår være lav over en viss tid før vi kan synes det er
trygt å gå til grønt nivå. For å gå til grønt nivå må vi også vite at vi har nok folk på jobb i
kommunen til å drive med smittesporing. Hvis smitten holder seg lav i sommer, håper og tror
vi at vi kan starte opp på grønt nivå til høsten.
I Norge er ikke vaksine mot Covid-19 godkjent for barn og unge. Man må i hovedsak ha fylt
18 år for å få Covid-19-vaksine. (I noen tilfeller kan vaksinen gis til personer ned til 16 år hvis
man har spesielle sykdommer.)
Slik det ser ut nå, vil barn og ungdom sannsynligvis bli beskyttet mot Covid-19 hvis mange
nok voksne tar vaksinen. Vi håper derfor at det ikke blir nødvendig å vaksinere barn og
ungdom, i iallfall under 16 år. Men denne vurderingen kan endre seg hvis det skjer noe
uforutsett med Covid-19-epidemien i Norge.
Spørsmål fra Hebekk skole
I år fikk barna i Nordre Follo kommune tilbud om sommerskole. Det er kjempebra. Mange
satt klare for å bestille plass på nett, men påmeldingen fungerte ikke helt som den skulle.
Mange av tilbudene var også fulle før man kom inn på bestillingssiden. Det er supert at dere
klarte å opprette noen plasser til, men fortsatt er det mange barn og unge som ikke har fått
et tilbud som passer for dem.
Kommer tilbudet om sommerskole til å fortsette neste år? Vil tilbudet utvikle seg slik at
ende flere barn og unge i kommunen vår kan delta?
Ordfører er glad for at sommerskolen ble så populær, og det var litt synd at det var
utfordringer med påmelding. Det har vært flere påmeldingsrunder, og så vidt ordfører vet er
det fortsatt noen få ledige plasser for ungdomsskoleelever. I 2021 fikk vi penger fra staten
(Utdanningsdirektoratet) for å arrangere sommerskole. Dersom vi har penger igjen, er det
mulighet for at vi kan arrangere “høstferieskole” i uke 40.
Vi vet ikke om vi får penger fra staten til å arrangere sommerskole neste år, da midlene i år
ble gitt på grunn av det rare og utfordrende koronaskoleåret vi har vært igjennom.
Hvis vi skal arrangere sommerskole neste år uten å få penger fra staten, må vi sette av
penger i kommunens budsjett. Det arbeidet vil ikke være klart før nærmere jul. Vi politikere
skal vedta budsjett for 2022 i desember 2021.
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Vi ser at sommerskole er populært, og vi har lært mye av å arrangere sommerskole i år.
Disse erfaringene vil vi ta med oss til neste år hvis vi skal arrangere sommerskole da. Vi vet
hvilke kurs som er mest populære, og vi vet hvilke aldersgrupper som er mest interesserte.
Når vi har gjennomført og evaluert årets sommerskole, vil vi også ha fått tilbakemeldinger
fra elevene på hva de synes om sommerskoletilbudet som de har vært med på.
Spørsmål fra Flåtestad skole
Hvilke regler er det som gjelder for klasseturer? Hvorfor kan vi ikke reise på tur med
Aktive Fredsreiser eller Hvite Busser lengre?
I opplæringsloven er det bestemt at grunnskoleopplæring skal være gratis. Derfor er det
kommunen og skolene som betaler for leirskoler og andre turer eller ekskursjoner, og det
ville være altfor dyrt for kommunen å betale for skoleturer til utlandet.
Vi har derfor bestemt oss for at skolene ikke kan dra på skoleturer til utlandet, selv om vi vet
at noen skoler gjorde det tidligere. Vi ønsker at det skal være et likeverdig tilbud i
kommunen. Vi synes også at det er svært vanskelig å legge opp til at elever og foreldre skal
samle inn penger til slike turer, når loven sier at skole skal være gratis. Vi tenker at det kan
være vanskelig for mange elever og foresatte å være med på dette. Det er ikke alltid så lett å
si at slike turer er utfordrende eller for dyrt.
Kommunestyret har derfor vedtatt følgende:
1. Nordre Follo kommune arrangerer ikke skoleturer til utlandet for
ungdomsskoleelever.
2. Skolene i Nordre Follo kommune legger til rette for skoleturer som ivaretar faglig og
sosialt innhold i tråd med til enhver tid gjeldende læreplan.
3. Skolene skal ha rutiner som sikrer at alle elever kan delta på arrangerte skoleturer
helt uavhengig av helse, nasjonalitet og økonomi.
4. Alle reiser i regi av skolen skal ha fokus på bærekraft når det gjelder transport,
opphold og bevertning. Ved valg av transportform skal bruk av fly unngås.
Skolene gjennomfører opplæring i tråd med læreplanene og legger opp til variert og
tilrettelagte undervisningsopplegg i tråd med kunnskapsløftet og dette kan innebære turer,
ekskursjoner eller museumsbesøk, men ikke turer utlandet.

Spørsmål fra Fløysbonn skole
Vi lurer på om Hellerasten og Fløysbonn blir slått sammen til en skole på Fløysbonn og
tilfelle når skjer dette?
Når det gjelder sammenslåing av Fløysbonn og Hellerasten skoler, er dette foreslått i de
langsiktige planene. Planene er ikke vedtatt av oss politikere enda. Det skal vi gjøre i løpet av
høsten, og vi bestemmer oss endelig på kommunestyremøte i desember.
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Langsiktige planer anbefaler at dette bør skje i løpet av noen år, mellom 2022 og 2026.
Dette er imidlertid ikke endelig bestemt enda, men innen jul vil vi ha bestemt oss for dette.
Spørsmål fra Kråkstad og Skotbu skoler, avdeling ungdomstrinnet
Hvert år møter vi de samme problemene: både elever og lærere ønsker å dra på fine turer
Sammen. Ved noen av turmålene er det også vann vi kan bade i. Problemet er at ingen av
lærerne har utendørs livredningskurs, og dermed kan de ikke la oss bade. Vi hører om andre
skoler i Nordre Follo kommune der elevene får lov til å bade på tur, og det oppleves
urettferdig. Når det også er et mål i læreplanen i kroppsøving at «eleven skal kunne forstå
og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen», så må lærerne ved alle
skoler få mulighet til å ta livredningskurs utendørs. Hvilke rutiner er det i kommunen for å
sikre at lærere som ønsker det, får tatt livredningskurs utendørs?
For ordfører er det veldig viktig at lærere eller andre voksne på skolen kan redde elevene
dersom uhellet er ute og en elev trenger hjelp.
Lærere som skal være sammen med elever både innendørs i basseng og utendørs ved vann,
skal ha livredningskurs. Dette kurset må gjennomføres hvert år. Det er begrenset hvor
mange lærere som har tilstrekkelig livredningskompetanse, og dette vil i hovedsak gjelde
kroppsøvingslærere. Derfor kan det skje at enkelte grupper fra skolene i vår kommune bader
når de er på tur.
Dette må være på plass før bading utendørs kan skje:
1. Det skal vanligvis innhentes skriftlig samtykke fra foresatte før bading på skoleturer.
2. Den som har tilsyn må ha fylt 18 år, og fylle kravene til ferdigheter i svømming og
livredning.
3. Er alle elevene svømmedyktige skal det være min. en tilsynsperson pr. 15. elever. Hvis
enkeltelever ikke er svømmedyktige, skal de ha eget tilsyn.
4. Man skal på forhånd sørge for at redningsline er tilgjengelig.
5. Alle som har tilsyn skal være kjent med alarmplanen.
6. Alle som har tilsyn skal ha passende bekledning til tilsynsoppgaven.
7. Tilsynspersonellet må ha tilgang til mobiltelefon.
Det arrangeres årlig livredningsprøver for lærere som skal ha dette. Kravene til kvalifikasjon
for den/de som har tilsynet, er de samme som ved innendørs svømme- og
livredningsopplæring. Det vil også være mulig å ha en særskilt årlig prøve tilpasset utendørs
svømme- og livredningsopplæring. Ordfører er kjent med at kommunen er i kontakt med
Norges Svømmeforbund for å ha et tilbud til lærere som skal ha utendørssvømming, slik at
de kan føle seg trygge på oppgaven.
Lærere eller andre voksne må som sagt gjennomføre et livredningskurs hvert år, og kurset
må bestås. Kurset skal teste den enkeltes evne til å utføre livredning. Rektor har ansvar for at
personer som skal ha tilsyn med svømme- og livredningsopplæring gjennomfører jevnlige
livrednings- eller oppfriskningskurs.
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Som ordfører er jeg veldig glad for at vi er har utarbeidet retningslinjer for bading og
svømming utendørs, og at vi er forsiktige og tar alle forhåndsregler når det kommer til
svømming og bading. Det er viktig at det er jevnlige kontroll- og oppfriskningskurs av
svømme- og livredningsferdigheter slik at vi gjør det vi kan for å unngå ulykker og i verste
fall dødsfall.
Vi tar dette på største alvor, og det viktigste for meg er at de lærerne som trenger det aller
mest, får tilbud om slike kurs. Vi kommer nok ikke så langt at alle lærere har godkjente kurs.
Det betyr at elever ikke alltid kan få bade når de er på tur i skog og mark.
Spørsmål fra Vassbonn skole
Hvordan kan ordføreren forsvare å bruke 70 millioner kroner på oppussing av rådhus, når
det er skoler som trenger oppussing/nybygg, og når alle skolene trenger nye og bedre
lærebøker som passer til den nye lærerplanen?
Kommunen har mange bygg, som vi kaller formålsbygg. Dette er helsestasjon, barnehager,
skoler, fritidsklubber, eldresenter og så videre. I tillegg har vi rådhuset og andre kontorbygg
med arbeidsplasser til ansatte.
Fagfolk i kommunen lager planer for hva som skal bygges om, og for hva som skal bygges
nytt, politikeren har lyttet til råd og bestempt prioriteringer. Vi må bygge om alle byggene
som vi trenger, men vi kan ikke gjøre alt på en gang. Når rådhuset i Ski ble bygget om, så var
det for å få plass til flere ansatte i Nordre Follo kommune. I den nye kommunen måtte vi få
plass til flere ansatte på samme sted. Derfor bygget vi om rådhuset slik at vi fikk kontorlandskap, litt
som klasserom, i stedet for å sitte på ett og ett kontor. Nå har rådhuset plass til 240 arbeidsplasser i
stedet for 150.

Det gamle rådhuset i Oppegård skal også pusses opp slik at det kan brukes og få plass til
flere ansatte i kommunen som tidligere kan ha hatt sine arbeidsplasser i leide lokaler andre
steder i kommunen. Nå kan vi samle flere i egne lokaler, men da kreves det noe utbygging
for at det skal korrekt/lovlig for flare å ha plass der.
Det er viktig å holde byggene i kommunen vedlike. Vi skal naturligvis gjøre det vi kan for å
holde skolene vedlike også, og samtidig sikre at elevene får det de trenger av læremidler,
både bøker og digitale læremidler. I planene som jeg nevnte tidligere er det lagt langsiktige
planer for hva som skal gjøres først og sist når det kommer til skolebygg.
Vi erfarer at skole i den nordre delen av kommunen har hatt dårligere vedlikehold enn
sokolene i syd. Så her er det gjort ulike prioriteringer/valg av tidligere politikere i kommunen.
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Spørsmål fra Ski barneskole
Vi har veldig slitte skolebøker og mange klasser deler på samme bøker. Nå som det er ny
læreplan, ønsker vi oss nye bøker. Hva kan de ulike trinnene forvente å få av nye bøker og
nettressurser til neste skoleår?
På ungdomsskolen bruker elevene pc. Mange på 6. og 7. trinn ønsker pc, slik at de kan være
forberedt til ungdomsskolen. Hva er årsaken til at alle på barneskolen må ha iPad?
Svar på første spørsmål:
Den nye læreplanen kom i august 2020. Skolene har brukt tid på å bli kjent med læreplanen
for å begynne å undervise etter denne. Forlagene som gir ut bøkene har også jobbet med å
bli kjent med læreplanen og lage nye læremidler som skolene skal benytte.
Alle læremidlene ble ikke klare i løpet av dette skoleåret. Skolene i kommunen har sett på
ulike læremidler for å kjøpe det som vurderes å være best for elevene. Vi har derfor ikke
kjøpt veldig mye enda, men vi vil kjøpe mer etter hvert når vi vet hva det er lurt å kjøpe.
Ordfører er enig i at det er dumt å kjøpe mange læremidler i full fart og så viser det seg at
bøkene eller læremidlene ikke var så gode.
Skolene skal legge opp til variert undervisning så derfor vil det være forskjellige læremidler i
skolene. Det vil være bøker, digitale læremidler, nettressurser, digitale verktøy og andre
verktøy som kan benyttes i opplæringen. Det jobbes hele tiden med å godkjenne digitale
læremidler og nettressurser. Kommunen har utarbeidet en oversikt over hva som er
godkjent, og hva som ligger på vent for å bli godkjent. Skolen din kan gi dere mer
informasjon om ulike læremidler og nettressurser.
Vedr nettbrett og pc, så har vi bestemt oss for å bruke nettbrett på barneskolene og pc’er på
ungdomsskolene. Det bør være likt på skolene, for det er best for elevene. Det er også det
enkleste for kommunen når vi skal passe på at alt fungerer som det skal. For lærerne sin del
er det også fint at det er mest mulig likt.
Nettbrett er valgt fordi man raskt logger seg på og finner de programmene man skal bruke.
Nettbrettene er også mer fleksible slik at de kan brukes på mange forskjellige måter og på
ulike steder, eksempelvis på tur hvor man kan ta bilder eller filme fra turen og lage en
kortfilm etterpå.
Elevene skal lære seg å bruke ulike digitale flater. Mye av det som dere skal lære, krever et
digitalt verktøy, men ikke nødvendigvis et spesifikt verktøy som nettbrett eller PC. Gjennom
hele skoleløpet skal dere ha lært og blitt kjent med ulike digitale verktøy og løsninger. Det er
mange ulike meninger om dette, men i Nordre Follo kommune har vi vurdert dette som mest
hensiktsmessig basert på de erfaringene vi har gjort, og på de rådene vi har fått.
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Spørsmål fra Kolbotn skole
Er det en plan for rensing av Kolbotnvannet før sommeren?
Kolbotnvannet har vært forurenset i mange år. For 50 år siden var vannet faktisk mye mer
forurenset enn i dag. Den dårlige vannkvaliteten skyldes hovedsakelig at avløpsvann (kloakk)
fra husholdningene har havnet i Kolbotnvannet. Dette avløpsvannet har mye næringsstoffer i
seg som algene i vannet trenger for å leve og vokse. Dette kan man tydelig se i
Kolbotnvannet når det noen ganger blir veldig grønt. Siden slutten av 60-tallet har
kommunen bygget mange avløpsledninger som har ført kloakken fra husholdningene til
avløpsrenseanlegg istedenfor til Kolbotnvannet. Dette gjorde at vannet ble mye renere på
80- og 90-tallet, men de siste 20 årene har vannkvaliteten ikke forbedret seg.
Kommunen har gjort flere tiltak for å få til en ytterligere forbedring av vannkvaliteten.
Utskifting av gamle rør og rør som ikke er tett, er kanskje det viktigste tiltaket, og
kommunen har brukt mange millioner kr på dette de siste 15 årene. Siden 2007 har
kommunen også hatt i drift en «vannpumpe» kalt Limnox som er montert på bunnen av
vannet. Denne tilfører bunnvannet oksygen, noe som forebygger at vannkvaliteten forverrer
seg.
Kolbotnvannet vil ikke bli rent før sommeren. Det tar lang tid å fjerne nok næringsstoffer til
at algeveksten blir betydelig mindre. Det jobbes langsiktig og systematisk med dette, med
håp om et klarere Kolbotnvann i fremtiden

Spørsmål fra Sofiemyr skole
De siste årene har flere lekeapparater i skolegården blitt slitt eller ødelagt og derfor fjernet.
Hvorfor erstattes ikke disse?
Tusen takk for spørsmålet deres. Jeg har stor forståelse for at dere er opptatt av tilbudet ved
skolen deres og er glad for at dere engasjerer dere.
I de siste 10 årene har det blitt kjøpt inn ny fugleredehuske, klatrestokker, karusell og
hinderløype på skolen. Dessverre ble husken og hinderløypen veldig fort ødelagt.
Som dere vet skal det snart bygges ny skole, og det betyr at vi ikke kan gjøre så mange
forbedringer på den gamle skolen. Men siden det er fortsatt en god stund til den nye skolen
står klar, så har vi bestemt at vi skal bytte ut de to gamle huskestativene med nye.
Hinderløypen skal også få et nytt hinder, og vi skal lage en basketballbane i skolegården. Vi
skal også fylle opp alle sandkassene med mer sand og kaste ting som er ødelagt.
Vi vil forsøke å få dette ferdig i løpet av august slik at dere får det litt finere hos dere i neste
skoleår.

Side 6 av 7

Spørsmål fra Greverud skole
Hva er planene for jernbanebrua fra Skiveien og mot Oppegård stasjon? Dette er en svært
utrygg skolevei for mange av våre elever og det er lovet at det skal utbedres. Nå er den
svært smal og man blir nesten truffet av speilene på bilene når man går der.
Nordre Follo kommune har inngått en byvekstavtale med Oslo og de andre store
kommunene rundt Oslo. Avtalen sikrer blant annet at vår kommune får ca. 22 millioner
kroner, som skal brukes til å finansiere en ny bru.
Nordre Follo kommune arbeider i tillegg nå med en områderegulering for Oppegård
lokalsenter. Dette er en stor plan som skal bestemme hvor utbygging skal skje, hvor mye og
hvor høyt det kan bygges, hvor det kan bygges butikker, hvor veiene skal gå, hvor det skal
være parker og møteplasser, og alle de andre viktigste forholdene for utviklingen av et
område. Alle som skal bygge ut i dette området må betale en andel penger som også skal
brukes til å finansiere byggingen av en ny bru.
Politikerne i kommunen har bestemt at planen skal legges ut på høring slik at alle som
ønsker det, kan si sin mening om den. Kommunen håper å vedta en ferdig plan i løpet av
høsten.
Nøyaktig når bygging av ny bru kan skje, er litt vanskelig å svare sikkert på Det avhenger av
når de ulike utbyggingene i området skjer, og dermed når disse må betale inn sitt bidrag til å
finansiere brua. Men med ferdig vedtatt områderegulering og byvekstavtale, er vi et langt
skritt nærmere å få på plass pengene til brua. Kommunen vil starte planlegging av brua så
snart planen for områdereguleringen er ferdig vedtatt.
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