Møtereferat
Møte i Ad-Hoc-komiteen for Borgen-prosjektet den 10.2.2015
Dato/tid 10.2.2015 etter formannskapsmøtet
Sted: Asker rådhus
ordfører
Marianne Knarud
Ingvild Vevatne
Ivar H. Kristensen
Trond Ellingsen
rådmannen
Jo Fiske
Gyrid Mangersnes
Jon Bakkerud
Håvard Espelin
Hege Nordby Ruud
Thomas Vemork
Bjørn Fagerli (leder) fra FAU Hagaløkka
Bjørn Erik Sørensen rektor på Hagaløkka

Deltagere:

Forfall

:

Ansvarlig

: Gyrid Mangersnes

Referent

: Gyrid Mangersnes

Kopi
:
L.nr./Saknr./Arkivkode
1021315/152052/033

Sted
Asker

1.

Drøfting av sakene som behandles i Formannskapet 24.2:

•
•
•

Mottaksklassen
Begrensing av fritt skolevalg
Skolekretsendringer

Dato

13.02.2015

Jo Fiske presentere sakene som er under utredning. Oppsummering av samtalen:
Sakene ble drøftet enkeltvis og sett i sammenheng med hverandre som virkemidler i fht en mer
balansert elevsammensetning på Hagaløkka.
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1.1 Fra FAU:
-

Små kretsgrenseendringer virker ikke, særlig ikke kombinert med fritt skolevalg

Det er godt faglig nivå på skolen. På nasjonale prøver skårer både etnisk norske og
flerspråklige over landssnittet. Mange formidler at de er fornøyde med skolens kvalitet og
innhold. Inntrykket er at de foreldrene som flytter barna sine sier det handler om sammensetning
av elevgruppen, og ikke skolens kvalitet.
Hagaløkka er en av få skoler i Asker som skårer grønt ifht mobbing. Flere andre skoler
skårer gult.
Ønsker noe opprustning av uteområder (oversender liste med konkrete ønsker) og en
satsing på realfag med vekt på naturfag. Ønsker midler til innvendige opprustninger ihht dette.
-

Usikker på effekt av flytting av mottaksklassen.

Stort behov for kommunikasjonsarbeid, både med skolens nettsider, kommunens fokus på
gode saker og nyheter om området og for å formidle til innbyggerne at det skjer mye positivt i
lokalmiljøene, på skolene og i Borgenprosjektet.
-

Viktig med profilering av Hagaløkka skole spesielt.

Mobilisering av innbyggere viktig; alle med. Engasjere lokale «agenter» som kan være
godt orientert og jobbe med mobilisering.
Det skal holdes foreldremøte 9.3 for å formidle hva som besluttes i Formannskapet 24.2.
Ordfører, Oppvekstdirektør og prosjektleder deltar, og Ad Hoc komitéen inviteres til å delta.
Skolestarterforeldre for 15/16 og 16/17 inviteres spesielt.
1.2 Komitéens vurderinger:
Alle fremlagte muligheter ønskes videre utredet og lagt inn i saken. Sakene må vise
effekten ved de ulike alternativene.
Komitéen konkluderer ingen av sakene før de behandles i formannskapet, men vil drøfte
sakene med sine respektive grupper på bakgrunn av innspillene fra- og samtalen med FAU
Hagaløkka.
-

Komitéen gav uttrykk for at samtalen med FAU i møtet var god og viktig.

2.

Godkjenning av møtereferat.

Komitéen godkjente møtereferatet slik det forelå.
3.

Samarbeid med PSU (partssammensatt utvalg).

Komitéen forutsetter at dette blir ivaretatt på ordinær måte.
4.

Orientering fra Nærmiljøkonferansen.
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Orientering med momenter fra gruppearbeidene. Det utarbeides et referat fra konferansen som
tilgjengeliggjøres så snart det er ferdigstilt.
5.

Eventuelt.

Ingen saker ble tatt opp til behandling i komitéen.
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