
 
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: tirsdag 13.02.18 kl.18.00 på kommunens møterom 
Til stede: Geir Knutsen, Trond Henriksen, Britt M Hansen, May Bente Eriksen (for Børre 

Steinar Børresen) og Ronny Isaksen. 
Forfall: Atle Larsen, Arild Hammeren og Børre Steinar Børresen. 
Ellers møtte:  Åge Alexandersen, Lin Gloppen og Beate Aske Løtveit alle fra WSP. 
 
 
 

1. Gjennomgang av presentasjon av konseptrapport for kommunestyremøte (presentasjon og 
konseptrapport vedlagt). 
Samlokalisering av barnevern, PPT, helsesøster, lege 
 - utfordringer rundt personvern. Forventer diskusjoner rundt dette punktet. 
 
Finansiering 
 - det er ikke tatt høyde for spesielle tilskuddsordninger som vil være mulig å søke på. Dette 
vil telle i positiv retning på finansieringsdelen. 
 
Driftskostnader 
 - dette er grove estimat – «best practice». 
 
Alternativ til nybygg – ombygging/oppgradering av eksisterende bygningsmasse 
 - tallene er ut i fra en nøktern vurdering. 
 - drifta vil være lik som i dag – ingen utvikling, ingen nye kvaliteter med nye funksjoner. 
 - scorer lavt på arealeffektivitet som vil gi høye driftskostnader. 
 
Virksomhetsutvikling 
 - Båtsfjord har høyere lærerdekning og høyere driftskostnader en landsgjennomsnittet. 
 - en forklaring kan være at skolene kjører med et 2-lærersystem. 
 - i tillegg har vi en høy andel fremmedspråklige og «tunge» brukere. 
 
Organisasjonsutvikling 
 - må starte denne prosessen snarest. 
 - fokus og mål må være eleven og forbedring av resultater 
 
Etter gjennomgangen ved WSP ble det åpnet for spørsmål og kommentarer. 
 
 - Kantine og kjøkken – vil bli samlokalisert og tilrettelagt for sambruk. 
 - Uteområde – budsjett på kr.6.5 mill. Konkretiseres når de første tegningene  kommer. 
 - Utsmykning – vil komme i forprosjektet. 
 - Plass i fellesrom – det vil eksempelvis bli mulighet til å sitte å spise trinnvis (1-4/5-7/8-10) 
i fellesareal (kantine), men ikke plass nok til alle elever samlet. Samlet kantineareal er 150 
kvm. 
 - Klasserom vs. grupperom – legges opp til å tenke nytt. Ikke statiske arealer men dynamiske 
der en legger opp til «mingling/utviklingsareal».  
 Alle trinn vil ha sitt eget basisareal med tilgang til grupperom. Muligheter til å åpne mot 



andre trinn. 
 - SFO – ingen egen base for SFO, flerbruk med øvrige arealer for god utnyttelse. 
 - Kino/teater – 150 sitteplasser. Teleskopamfi. 
 - Gymsal/basishall – denne blir større enn eksisterende gymsal. Muligheter å dele i 2 saler. 
Hele salen er 300 kvm. 
 - Spesialrom – tatt høyde for de vanlige spesialrommene samt tilrettelegging for HC-brukere 
med garderober, toalett, dusj, stellerom og læringsrom. 
 - Arbeidsrom, administrasjon – dette er tenkt tilpasset pr. avdeling. I tillegg vil det bli eget 
for VGS/LOSA og kulturskolen. 
 
 

2. Eventuelt 
Alternative undervisningslokaler 
Dette har vært oppe til diskusjon tidligere. Steffcon jobber med saken men følgende innspill 
kom i møtet: 
 - Nordskogen skole har mulighet til å ta inn 5.klasse ved behov. Rektor må da ha beskjed om 
dette før påske 2018.  
 - 10.klasse kan samlokaliseres sammen med videregående skole. 
 - De resterende klassene kan drive undervisning i brakkerigg plassert ved idrettshallen. Her 
vil det bli tilgang til kantine, toaletter, dusj, gymmuligheter etc. 
 
 

Det ble ikke tatt avgjørelse på dato for neste styringsgruppemøte. 
 
 
 
Møte hevet 20.20. 
 
 
Ronny Isaksen, referent 
 
 


