
 
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: onsdag 29.11.17 kl.09.00 på kommunens møterom 
Til stede: Geir Knutsen. Trond Henriksen, Arild Hammeren, Atle Larsen, Børre Steinar 

Børresen, Britt M Hansen og Ronny Isaksen. 
Forfall: Ingen 
Ellers møtte:  Åge Alexandersen, Lin Gloppen og Beate Aske Løtveit fra WSP. 
 
 
 

1. Status i arbeidet, utførte, pågående og planlagte aktiviteter 
 - Tilstandsanalyser – fullført!  
 - Teknisk program – fullført! 
 - Areal- og funksjonsprogram – kjører som egen sak. 
 - Gjennomføringsstrategi – pågår. 
 - Rapportering – pågår. 
 

Vedtak: informasjon om status tas til etterretning. 
 
2. Gjennomgang av tilbakemeldinger fra brukerne – dialog med styringsgruppa 

Barnehagen – veldig godt engasjement – se vedlagte referat. Vil ikke bli de voldsomme 
endringer ut i fra framlagt forslag. Må ta høyde for prognoser på folketallsutvikling i forhold 
til planlegging av areal. 
 
Helsestasjon/barnevern – jobbet med arealreduksjon. Det er en usikkerhet rundt om dette er 
en funksjon de ansatte ønsker å samlokalisere i skolebygget. De ansatte må tro på dette selv. 
Det må opprettes en dialog med de ansatte på dette punktet. Synergieffekten ved at PPT 
kommer inn i skolen vil være en fordel med den fagkompetanse de besitter. Det er mulig at 
denne virksomheten kan organiseres på en alternativ måte med eksempelvis flytte den 
akutte beredskapen til Helsesenteret. Dette handler også om framtidig organisering av 
skoleledelse/organisering etc. Dette er en prosess som må startes opp nå. Må sette eleven i 
fokus når vi lager framtidens skole og organisering. Det må gjøres en beslutning på dette så 
fort som mulig. 
 
Bibliotek – dette er en utfordring. Det ligger an til en betydelig reduksjon i total areal fra det 
de har i dag til det som ligger i forslaget, noe det reageres kraftig på (hvorfor rasere det vi har 
bygd opp i Båtsfjord). Vi skal bygge framtidens bibliotek med tanke på den digitaliseringen 
som skjer i samfunnet i dag. Vi må få fram tall på brukerfrekvens, utlånsomfang og annen 
relevante tall i forhold til folkebiblioteket. For skolen tenker vi først og fremst på et 
funksjonelt mediatek med bøker i form av klassesett. Begge skolene og barnehagene bruker 
også biblioteket! Dette er en viktig funksjon men må organiserer som framtidsrettet. 
 
Basishall – dette er et fremmed begrep som det må jobbes  
 
 
Skolene – det meste er greit og kun en del redigering gjenstår. Men en utfordring i forhold til 
arbeidsplass; skal alle ansatte relatert til undervisning ha egen arbeidsplass? Uansett 



stillingsstørrelse? Assistenter, deltidsansatte, helsepersonell etc.? Det ideelle er at alle kan 
samarbeide med tilgang på en arbeidsplass. Lærerne skal ha sin egen arbeidsplass. Basert på 
de tall som kommunen har i dag legges det et forslag på antall arbeidsplasser. Uteområde må 
selvfølgelig være en naturlig del av hele prosjektet. Uteområdet må tilpasses våre klimatiske 
forhold (lang vinter og mye snø). Uteområdet må tilkoples den kommunale lysløypa. 
 
Kultur – 3 forslag. Det ideelle vil være å videreføre deler av det som Skansen dekker i dag 
bl.a. krav til Hålogaland Teater. Gjenbruk av utstyr vil kunne gjennomføres. 
Om vi går et nivå ned vil enkelte funksjoner ikke kunne gjennomføres, eksempelvis teater.  
Det ”laveste nivå” vil kun ivareta enkelte funksjoner.  
Om vi går for 150 sitteplasser der både revy, teater og kino ivaretas vil dette være et godt 
alternativ.   
 
LOSA/VGS – tilbakemelding på at de (LOSA) har behov for mere areal enn det som ligger i 
nåværende forslag. Dette kan justeres. Ellers var det ikke noen større utfordringer. Se LOSA 
og dagens VGS i sammenheng. Må se på dimensjonering ift. framtidig elevtall.  

 
 

3. Videre arbeid – rapportering og beslutingspunkt 1, jfr gjennomføringsplan/ 
prosessbeskrivelse i Prosjektplanen, se vedlegg. Disposisjon konseptrapport 
(beslutningsgrunnlag). 
 - jobber med rapportering  
 - få med tilstand på de forskjellige bygg 
 - jobber med å revidere prosessplan med forskjellige alternativer 
 - møte med potensielle entreprenører i neste uke 
 - milepæler er uforandret 
 - må få på plass alternative lokaler som skal benyttes under utbygging 
 - må få tillatelse om å gå ut med konkurranse på et skisseforslag i denne fasen for å se på 
forskjellige løsninger som gir grunnlag for videre beslutningsprosesser 
 - ny brukergruppeinvolvering vil bli når foreløpig skisseprosjekt er på plass 
 
 

4. Informasjonsstrategi 
 - WSP har laget et forslag til en plan – denne må følges opp av styringsgruppa 
 - Det er laget en kort oppsummering av prosjektaktiviteter og stikkord fra 
styringsgruppemøtene som legges ut på kommunens nettsider. Her kan også forslag til 
arealplan legges ut. Dette innen kommende fredag 1.desember. 
 -  
 

5. EVT 
 - Tur til oppvekstsenteret i Nesseby (og Tana) avklares denne uka. 

 
 
 
Møte hevet 11.10. 
 
 
Ronny Isaksen, referent 
 
 


