
 
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: fredag 10.11.17 kl.10.00 på kommunens møterom 
Til stede: Geir Knutsen. Trond Henriksen, Arild Hammeren, Atle Larsen og Ronny 

Isaksen. 
Forfall: Britt M Hansen og Børre Steinar Børresen 
Ellers møtte:  Åge Alexandersen, Lin Gloppen og Beate Aske Løtveit fra WSP på SKYPE. 
 
 
 
1 - Kort oppsummering av prosessen og arbeidet så langt (WSP) 

• Tilstandsanalyse – levert og er komplett. De 2 fløyene som er verdt å bruke midler på er ”ny-
fløya” og bassengfløya. Komplisert å bygge nytt rundt dette da disse to fløyene ikke står 
sammen. Dette blir komplisert å bygge ”rundt”. Mulig vi må kjøre et skisseprosjekt som tar 
hånd om dette. Går i gang med å lete etter entreprenører for å starte entrepriseprosessen.  

o Utgangspunktet for SG er at ny-fløya og bassengfløya skal bestå. 
o Til slutt vil vel kost/nytte-forholdet som vil bestemme dette og funksjonaliteten. 

• Areal- og funksjonsplan – har sett på 3 alternativer for ”ny-fløya” om den blir stående:  
o samle 1.-4.kl med SFO – mulig den beste løsningen  
o samle VGS og voksenopplæring 
o samle hele personalfunksjon 

Fløya må pusses opp til den standard som resten av den nye skolen. Vi kjører en arkitektprosess på å 
se hvilke muligheter fløya kan integreres i den øvrige nye bygningsmassen. Det bør kjøres en  
kost-/nytte prosess i forkant for å avklare økonomien i dette. 
 
2 - Kvalitetssikre dimensjoneringstall. (WSP presenter – felles drøfting) 
Hatt møter med ALLE brukerne. Tallene er basert på all den informasjon og dokumentasjon som er 
laget i prosjektet.  
 
Utgangspunkt for diskusjon og innspill er utsendt xls-fil: ”171102 Båtsfjord skole Arealprogram 
Utkast”: 

• Overordnet fokus på sambruk av hele bygningsmassen 
• Beregning med 300 elever i grunnskolen må reduseres. 
• Beregning antall elever på LOSA og VGS er grei. 
• Justere elevtall for forsterket avdeling fra 5 til 3. 
• Se på sambruk av arealer. 

o Et mulig samarbeid med arkitekt vil forsterke mulighetene for å se på sambruk. 
• Fortsette med å planlegge VGS og LOSA inn i fellesbygg men ”skjermes” fra øvrige elever. 
• For voksenopplæring vil denne reduseres kraftig i årene framover da kun større kommuner 

får tilbud om å ta i mot flyktninger. På dette punktet kan vi redusere kraftig eller ta dette helt 
ut. 

• Ledelse og administrasjon – styringsgruppen vil ha innspill fra WPS på hvordan mulig 
organisering kan se ut i framtiden. Hvordan løser de slike oppgaver på andre lokasjoner? 

• I forbindelse med pedagogisk personell må denne kvalitetssikres da noen stillinger kan være 
registrert flere ganger. Her må det også understrekes at kommunens ”2-lærersystem” må tas 
med i beregningen. Antall årsverk i Båtsfjordskolene finnes i GSI. På dette punktet vil også 
styringsgruppa ha innspill på organisering/oppsett fra WSP. 



• Bibliotek og helsestasjon/PPT skal være en del av skolemiljøet. PPT og helsestasjon blir 
tilsammen 4 personer. 

• For barnevern setter vi et ”?-tegn” der foreløpig. Kommuner som Sandefjord, Larvik og 
Tromsø har slike løsninger. Dette må undersøkes nærmere. 

• Kultur – på dette punktet er det skyhøye ønsker fra brukerne. Eksempelvis klarer vi ikke innfri 
særønsker om egne møterom for enkelte lag og foreninger. På det stadiet vi er nå så er de 
fleste ønsker lagt inn, MEN funksjonene vil ikke erstatte et fullt utbygd kulturhus! Løsningen 
vil gi et godt alternativ. Brukerne må akseptere en lavere kvalitet på størrelse og 
funksjonalitet enn de som finnes i Båtsfjord pr. i dag. 

• Det planlegges en kombinasjon av en ”Blackbox” (kultur), idrettshall (gymsal) og basishall 
”skolens hjerte”(?) som kan kobles til sammen (?) 

• Videre må det tenkes på eventuelle kollisjoner på bruk av forskjellige funksjoner på 
forskjellige tider av døgnet: 

o Idrett 
o Kulturskole 
o Private arrangementer 
o Kino 
o Teater 
o Etc. 

• Se på muligheten ved å redusere areal på bibliotek samt samordne dette med skolebibliotek. 
o Sambruk kultur, skolens hjerte, kantine etc. 

Innspillene over jobbes inn og oversendes styringsgruppa. 
 
Prosessen videre: 

• Reviderte dokumenter oversendes styringsgruppen 15.november. 
• Styringsgruppen gjennomgår reviderte dokumenter og videresender disse til brukergruppene 

en uke før brukergruppemøter. 
• 28.november gjennomfører WSP brukergruppemøter 
• 29.november gjennomføres neste styringsgruppemøte kl.08.00 
• Dato for besøk i Nesseby og Tana før jul må på plass snarest 

 
 
 
Møte hevet 12.05. 
 
 
Ronny Isaksen, referent 
 
 


