
 
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: fredag 6.4.18 kl.09.00 på kommunens møterom 
Til stede: Geir Knutsen, Trond Henriksen, Britt M Hansen, May Bente Eriksen, Arild 

Hammeren, Atle Larsen, Øyvind Hauken og Ronny Isaksen. 
 

Forfall: Ingen. 
 

Ellers møtte:  Åge Alexandersen (i Båtsfjord), Lin Gloppen og Beate Aske Løtveit (på SKYPE) 
alle fra WSP. 

 
 
 
1 - Forslag til program for organisasjonsutvikling/skoleutvikling 
WSP har utarbeidet et notat («Skoleutvikling og organisasjonsutvikling/Pedagogisk og 
organisatorisk utviklingsarbeid i skolebyggprosjekt Båtsfjord kommune – 2018») i forkant av 
møtet som ble distribuert ut til styringsgruppas medlemmer. 
 
WSP presenterte notatet i møtet (se vedlagt presentasjon). 
Dette er et utkast på et tidlig stadium for en mulig framtidig organisering av skolen i 
Båtsfjord. Det er ønskelig å arrangere en WS der skoleeier, ledere og annet relevant 
personell/ressurspersoner bør delta. 
  
Spørsmål, kommentarer, dialog: 

• Godt dokument! Må også tenke barnehagene. 
• Viktig å være i gang, men dette må forankres. Vi må også se på det arbeidet som 

allerede er gjort bl.a. gjennom veilederkorpset. Det er lagt ned ressurser i dette 
arbeidet som må tas med videre. 

• Spørsmål som vi må stille oss er bl.a. HVA MÅ/VIL VI GJØRE ANNERLEDES ENN DET VI 
GJØR I DAG?!? Hvilke ønsker har vi? Hvilke muligheter gir et nytt bygg? Jobbe 
tverrfaglig. 

• Vi må prioritere på hvilke områder ønsker vi forandring og/eller forbedring. 
• Det kjennes på en liten motstand som går ut på at den tiden som kommer virker 

ukjent, to kulturer skal slås sammen, må vi forandre på det som funker og hvordan 
blir den nye organiseringen, ny skolehverdag i tillegg til flere store og små 
utfordringer – dette må vi ta på alvor. 

• Dette arbeidet må igangsettes nå. Ny rektor koples på når denne er på plass. 
• Det vil være viktig å prioritere oppgavene som skal løses framover i rett rekkefølge – 

dette blir en prosess som kommer i tillegg til alle andre oppgaver som ligger på skoler 
og barnehagene. 

• Barnehagene har allerede startet dette arbeidet selv gjennom felles samlinger på 
fagdager etc. samt diskusjoner rundt sammenslåing til en enhet. 

• Det må settes av ressurser til skolene slik at de kan jobbe med denne 
organisasjonsutviklingen ellers vil vi kanskje ikke lykkes  



 
2 - Nedsetting av jury til anbudskonkurransen vedrørende skisseprosjekt 
I forbindelse med gjeldende anbudskonkurranse skal det nedsettes en jury. En slik jury nedsettes 
med følgende medlemmer: 
 

• Geir Knutsen, Juryens Formann 
• May Bente Eriksen, elev- og foreldrerepresentant, Brukerrepresentant 
• Trond Henriksen og Arild Hammeren, Prosjekteier 
• Representant for fagorganiserte, Pedagoger 
• Nina Dybwad, fagjury landskapsarkitektur 
• Amund Gulden, FuthArk Arkitekter AS, fagjury arkitektur (deltakelse ikke bekreftet)/Kjell 

Beite 
• Beate Aske Løtveit, WSP, fagjury pedagogisk funksjonalitet 
• Åge Alexandersen/ Thomas Hansen, WSP juryens sekretariat. 

  
Status anbudskonkurranse – denne er lyst ut i DOFFIN (16.03.18) og frist til påmelding til 19.04.18. 
Det er ønskelig med 3-5 forslag. Dette skal juryen ta stilling til. Pris, funksjonalitet, design, 
arealeffektivitet, energi og driftskostnader er punkter disse blir målt på. Frist vil bli 13.07. 
Se ellers status og framdrift konkurranse i presentasjon (vedlagt). 
 
 
3 - Alternative skolelokaler 
Steffcon skal komme tilbake med et notat i forbindelse med tilgjengelige lokaler i byggeperioden. 
 
 
4 - Eventuelt 
Andre aktiviteter – grunnundersøkelser, geoteknikk og miljø vil gjøres i vår og sommer. 
Miljøkartlegging i forbindelse med bygg som skal rives gjøres også i vår og sommer. Det er også en 
stor jobb med oppfølging av tilbyderne til anbudskonkurransen. 
 
Informasjon – det innkalles til et folkemøte torsdag 12.april kl.18.00 på Pensjonisthuset. 
Styringsgruppa skal være tilstede. Web-siden oppdateres også med å legge ut romplanen. 
 
Intensjonsavtale – det skal etableres et biogassanlegg i Båtsfjord i løpet av få år. Det er ønskelig med 
en avtale der den nye skolen skal ha framtidig bruk av energi fra biogass.  
 
 
 
Møte hevet 10.30. 
 
 
Ronny Isaksen, referent 
 
 


