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Høringsbrev 

Utvalg for oppvekst vedtok i møte 4.11.2020 at forslag til skolerute for skoleåret 
2021/2022 skal sendes på høring. 
 
En kommune skal etter opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd sørge for at det gis forskrift 
om skole- og feriedager for elevene. Når skoleruten planlegges, tas det blant annet 
hensyn til:  
 
• Skoleruten skal tilpasses offisielle hellig- og høytidsdager i Norge.   
• Skoleruten tilpasses avvikling av nasjonale prøver.  
• Skoleåret i grunnskolen består av minimum 190 dager og elevene skal ha minst 7 
uker sommerferie.   
 
Mer informasjon finner du i saksfremlegget 
 
Det er vurdert tre alternative forslag til skolerute for skoleåret 2021/2022. 
 
Felles for alle tre alternativene er fri valgdagen 13. september, høstferie uke 40, fri 
mandag 3. januar, vinterferie uke 8, fri dagen etter Kristi Himmelfartsdag.  
 
Alternativ 1: Første skoledag mandag 16. august, siste skoledag fredag 17. juni. 
Juleferie fra onsdag 22. desember. 
 
 Alternativ 2: Første skoledag torsdag 19. august, siste skoledag onsdag 22. juni. 
Juleferie fra onsdag 22. desember.  
 
Alternativ 3: Første skoledag mandag 16. august, siste skoledag tirsdag 21. juni. 
Juleferie fra tirsdag 21. desember, fri tirsdag 19. april. 
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Kommunedirektøren mener at alternativ 3 er det beste alternativet.  
 
Ungdomsrådet har foreslått at alternativ 3 endres noe. Ungdomsrådet foreslår at 
juleferien starter 17. desember, og at siste skoledag blir onsdag 22. juni. Etter 
ungdomsrådets mening så kan oppstart av juleferien tirsdag 21. desember, føre til at 
mange tar fri mandag 20. desember.  
 
 
Alle tre alternativene finner du som vedlegg. 
 
Vi oppfordrer høringsinstansene om å gi innspill på hvilket alternativ dere mener er 
best. Vi ber dere om å ta særlig ta stilling til: 
 

1) Foretrekker du/dere skolestart mandag 16. august, slik at den første 
skoleuken bli en hel uke, eller foretrekker du/dere skolestart midt i uken?  Gi 
gjerne en begrunnelse. 

2) Foretrekker du/dere skoleslutt fredag 17. juni, slik at siste skoleuke blir en hel 
uke, eller foretrekker du/dere skoleslutt i midten av uken etter? Gi gjerne en 
begrunnelse. 

Foretrekker du/dere at juleferien starter 17. desember istedenfor 21. desember? Gi 
gjerne en begrunnelse. 
 
Høringssvarene kan sendes til oss på: e-post: post@asker.kommune.no  
Eller med post til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken. 
 
Du kan også svare elektronisk.  Du må da gå inn på Asker kommunes hjemmeside, 
finn høringen under "Saker på høring og kunngjøringer" 
 
Høringsfrist: 15.12.2020 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nina Keiseraas Foss 
   
21110 - Kvalitet og forvaltning 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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