
  

  1/3 
 

  

Saksframlegg 
 

Arkivsak Saksbehandler 

20/32298-1 Nina Keiseraas Foss 

 

Behandles av Møtedato 

Ungdomsrådet 02.11.2020 

Utvalg for oppvekst 04.11.2020 

 

Skolerute Asker kommune 2021 - 2022 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 

1. Skoleruta sendes på høring samsvar med vedlagte forslag. 

 

1. Sammendrag og konklusjon 

Saken gjelder høring av forslag til skolerute for skoleåret 2021-2022. 

Skoleruten bestemmer oppstart av skoleåret, undervisningsdager, ferie- og 

fridager og skoleårets slutt.  

Kommunedirektøren har vurdert tre ulike alternativer til skolerute. 

Kommunedirektøren anbefaler at alternativ 3 sendes på høring.  

 

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 

Saken gjelder fastsettelse av skole- og feriedager for elever i kommunale 

grunnskoler.  

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. 
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• Skoleruten tilpasses avvikling av nasjonale prøver. 

• Skoleåret i grunnskolen består av minimum 190 dager og elevene skal ha 

minst 7 uker sommerferie 

 

Tre alternativer til skolerute 

Kommunedirektøren har vurdert tre alternativer til skolerute for 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. 

Alternativene har være forelagt rektorene. Av de som svarte, ønsket de aller fleste 

alternativ 3. De som kom med en begrunnelse, sa det ville gi en roligere avslutning 

på skoleåret dersom skolen sluttet noen dager ut i uke 25, i stedet for 17. juni. 

Avslutningen av skoleåret er spesielt hektisk for ungdomsskolene med eksamen og 

sensur.  

 

Flere rektorer ga uttrykk for at de ønsket fri dagen etter Kristi Himmelfartsdag fordi 

dette ellers er en dag mange foreldre ber sine barn fri.  

Skolerute for Viken fylkeskommune 

Viken fylkeskommune har vedtatt en skolerute for 2021/2022 med skolestart onsdag 

18. august, fri en ikke datofestet dag i november, juleferien fra og med onsdag 22. 

desember til og med søndag 2. januar, vinterferie uke 8 for bl.a. Asker og  

Bærum, uke 9 for bl.a. Drammen og Lier, ikke fri dag etter Kristi Himmelfartsdag, 

siste skoledag fredag 17. juni. 

 

 

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene 

Hvilken skolerute som velges, har liten relevans for de tre bærekraftsdimensjonene. 

 

4. Tidligere behandling 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 
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5. Kommunedirektørens vurdering 

Kommunedirektøren legger vekt på at det er hensiktsmessig for familier med barn i 

både i grunnskolen og i videregående skole, at vinterferien er på samme tidspunkt. 

Viken fylkeskommune har valgt å legge vinterferie for fylkeskommunens elever i uke 

8 og 9. Elever på skoler i Asker og Bærum skal ha vinterferie i uke 8. Elever på 

skoler i Drammen og Lier skal ha vinterferie i uke 9. Majoriteten av videregående 

elever i Hurum og Røyken går på Røyken videregående. Kommunedirektøren 

vurdere det som viktig at alle grunnskoleelevene i Asker kommune ha lik skolerute 

og at vinterferie i uke 8 gjelder alle elevene. 

Det anses videre som hensiktsmessig å ha skolefri mandag 3. januar, fordi denne 

dagen er egnet til planleggingsdag.  

Det vil også være en fordel å ha skolefri fredag 27.mai. Dette er dagen etter Kristi 

himmelfarts dag. Erfaringen er at dersom dette er skoledag, er det mange foreldre 

som ber om fri for barna. Det anses ikke hensiktsmessig å ha skolefri mandag 16. 

mai, da det er ønskelig at elevene i størst mulig grad deltar i skolenes 17. mai 

arrangementer. 

Alternativ 3 fikk størst tilslutning hos rektorene. De mente det er fint om den første 

skolestartuken ikke er delt opp, og at det gir en roligere avslutning på skoleåret 

dersom siste skoledag er i uke 25.  

Kommunedirektøren anbefaler etter dette at alternativ 3 sendes på høring.   

Forslaget innebærer at skoleåret utgjør 190 dager. Det er tatt hensyn til ferier, 

fridager og nasjonale prøver. Forslaget ivaretar opplæringslovens krav. 

 

Lars Bjerke 

kommunedirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Vedlegg:  

Lokal forskrift om skolerute Asker kommune for skoleåret 2021-2022 
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