
 

Referat fra 3.møte i SG for ”En skole – En barnehage”.  
 
Tid/sted: kl.13.00 mandag 27.mars på Båtsfjord kommunes møterom.  
Til stede: Geir Knutsen (ordfører), Trond Henriksen (rådmann), Børre Steinar Børresen 
(rektor Båtsfjord skole), Britt M Hansen (virksomhetsleder Nordskogen barnehage), Atle 
Larsen (HTV Utdanningsforbundet) og Ronny Isaksen (prosessleder Linken Næringshage).  
 
AGENDA 
Sak 1 – Gjennomgang av referat fra forrige møte 
Ingen merknader. 
 
Vedtak: referat fra forrige styringsgruppemøte enstemmig vedtatt. 
 
Sak 2 – Gjennomgang av samspill og utviklingsentreprisemodeller ved WSP 
Åge Alexandersen regionleder i Nord for WSP jobber bl.a med skoleprosjekter. 
Aleksandersen presenterte en mulig modell for involvering av kommune (byggherre), 
brukere og potensielle entreprenører for å gjennomføre en prosess rundt nybygg av skole 
der en kan dra på forskjellig kompetanse. Målet er å få et resultat som er tilfredstillende for 
alle parter.  
En slik prosess (samspillmodell) kan deles inn i tre faser: 

1. Programmeringsfasen (min. 3 mnd) – kartlegge alle behov der brukerinvolvering står 
sentralt. 

2. Utviklingsfasen (min. 6 mnd) – involvering av potensielle entreprenører. Klargjøre 
rammer for videre prosess. Valg av entreprenør. Her kan eksempelvis ”integrerte 
entrepriser” (samspill) brukes med følgende fordeler: 

a. Mulighet til å styre prosessen i en utviklingsfase ved å sette en del faktorer 
b. Dette forutsatt at gitte kriterier er til stede 
c. Når en da går videre til gjennomføringsfasen vil prosessen være mer 

forutsigbart 
3. Gjennomføringsfasen – gjennomføring av byggeprosess. 

 
Samspillmodellen har vært gjennomført på Baksalen skole i Hammerfest. Men 
samhandlingsdelen ble en del begrenset da enkelte føringer var lagt på forhånd. 
 
Se ellers vedlagte presentasjon (ppt-fil). 
 
Vedtak: Rådmannen får ansvar for å igangsette en anbudskonkurranse der målet er å 
innhente skolefaglig- og barnehagefaglig kompetanse for gjennomføring av en slik 
”samhandlingsprosess”. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 3 – Gjennomgang av innspill fra arbeidsgruppene 
Prosessleder har samlet alle innspill i et dokument og gjennomgikk det som er innkommet 
fra de forskjellige arbeidsgruppene. Engasjementet virker å være bra ute i virksomhetene da 
alle involverte har kommet med tilbakemeldinger. Innspillene har stort spenn fra spørsmål 
om teleslynge til konkrete rombehov. 



Gjennom diskusjon i styringsgruppa ble det enighet om at dokumentet med  innspill blir en 
del av ”programmeringsfasen”  som på sikt vil danne grunnlag for en samlet 
behovsbeskrivelse inn til ”utviklingsfasen”. 
Hele dokumentet med innspill fra alle virksomhetene sendes til arbeidsgruppene. Det 
framkommer en del spørsmålsstillinger fra noen virksomheter. Disse ber styringsgruppa 
virksomhetene selv å svare på. Styringsgruppa ønsker videre at dokumentet brukes som 
grunnlag til å forberede spørsmål og problemstillinger en ønsker svar på. Dette skal da 
brukes på studieturene til Oslo og Vardø/Vadsø/Nesseby. Det er et ønske fra 
administrasjonen at følgende spørsmål tas med: 

• Hvilket forarbeid med utforming av bygg bør det legges vekt på? 
• Hvordan få flere forskjellige kulturer til å jobbe sammen? 
• Organisering av virksomheter under samme tak(skole, helsesøster etc.) utfordringer, 

ledelse, muligheter – erfaringer med dette? 
• Hva skulle man ha gjort annenledes hvis man har startet på nytt?  

 
Vedtak: orientering tas til etterretning. Dokumentet oversendes arbeidsgruppene. Spørsmål 
besvares og jobb med problemstillinger til studieturene forberedes. Enstemmig vedtatt. 
 
Sak 4 – Status studiereiser 

Status for reisen til Oslo 1.-3.mai: 
• Båtsfjord kommune er påmeldt med 12 deltakere til konferansen 
• Mangler foreldrerepresentanter fra begge skolene 
• Mangler ”reiseruter” til deltakerne fra Båtsfjord skole 

 
Status for besøket til Vardø/Vadsø/Nesseby: 

• Avtalt i uke 17. Alle kommunene kan ta i mot oss i denne perioden. 
 
 
For turen til Oslo følges vedtak i sak ”5. Studietur” fra styringsgruppemøte 1.mars. Dette vil 
si at om noen virksomheter ønsker å ta med flere representanter skal disse belastes 
virksomhetens eget budsjett. Videre er det mulig å ”justere” på reiseruten, men om dette 
medfører ekstrakostnader dekkes dette av hver enkelt deltaker. Reisen defineres i 
tidsrommet 1.-3.mai 2017 og hotell dekkes i dette tidsrommet. 
 
Reisen til Vardø/Vadsø/Nesseby er i utgangspunktet planlagt til uke 17. Da dette medfører 
problemer for enkelte undersøkes det om reisen kan gjennomføres i uke 16 eller i uke 19. 
  
Barnehagene har sett på muligheten å dra til Sør-Varanger for et besøk på Skytterhusfjellet 
barnehage. Dette organiserer Britt. Om det er behov for andre virksomheter å dra på 
studieturer skal dette klareres med styringsgruppa. Dette gjennom en skriftlig redegjørelse 
der mål, antall deltakere og stipulert kostnad framkommer. 
 
Vedtak: orientering og innspill enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 5 – Videre framdrift 
Prosjektgruppa har neste møte mandag 3.april. 



Neste styringsgruppemøte avholdes før første studietur. Dato settes når de forskjellige 
reisedatoene er fastsatt. 
 
Vedtak: dato for neste møte i styringsgruppa settes når reisedatoene er fastsatt. Enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Møte hevet 15.05 
 
 
Ronny Isaksen, referent. 
 
 


