
 
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted: fredag 22.6.18 kl.08.00 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 Aleksandersen på telefon på sak 1.  
 
 
 
1 – Informasjon om jury v/Åge Aleksandersen WSP 
Prosessen med å få inn tegninger basert på utarbeidet areal- og funksjonsbeskrivelse nærmer seg 
avslutning. Det kommer inn forslag fra 3 tilbydere med frist 13.juli 2018. 15.juli åpner WSP tilbudene 
med mulighet for innsyn til nedsatt jury.  
Dokumentasjonen som kommer inneholder tegninger av plan, fasade, snitt og ISO-metrier. I tillegg 
en BIM-modell (3D), tekniske spesifikasjoner og beskrivelse av energi/miljø. 
Følgende kriterier ligger til grunn for konkurransen: 

• Pris 
• Kvalitet 

o Arkitektonisk helhet 
o Areal og funksjonsprogram – hvordan dette er løst 
o Miljø og energi 
o Prosjekt- og bygge kompetanse 

 
Følgende møter er satt opp for juryen 

• 8.august – første møte.  
• 15.-17.august – videre jobb med prospektene. Det forutsettes at det gjøres en jobb i 

etterkant av første møte og fram til dette møte. 
Det er ønskelig å starte etter kl.12.00 den 15.august. Eksterne parter kan da komme med fly til 
Båtsfjord 12.50 15.august. 
 
Følgende jury er nedsatt: 

1. Geir Knutsen, leder 
2. Stein Kollstrøm, politisk rep. 
3. Viktoria Eriksen, foreldrekontakt 
4. May Bente Eriksen, skoleeier/bruker rep. 
5. Daniel Jensen, elev rep. 
6. Inna Kristiansen, org. Rep. 
7. Trond Henriksen/Arild Hammeren, for prosjekteier 
8. Nina Dybwad, fagjury landskapsarkitektur 
9. Karin Rendahl, fagjury arkitektur 
10. Beate Aske Løtveit, WSP, fagjury pedagogisk funksjonalitet 
11. Åge Alexandersen/ Thomas Hansen, WSP, juryens sekretariat 

 



2 – Informasjonsstrategi 
Nettstedet til prosjektet er oppdatert etter forrige møte. Ingen kommentarer eller forslag til 
endringer. Info om jury og kriterier legges ut. 
 
 
3 – Arbeids- og prosjektgrupper 
Prosjekt og arbeidsgruppene ble nedsatt av styringsgruppa rett etter prosjektstart vinter 2017. Etter 
at Børre sluttet har gruppene ikke fungert optimalt. May Bente har nå overtatt denne jobben og 
organiseringen ble diskutert. Følgende «ny» organisering kom vi fram til i møte: 
 
Arbeidsgrupper: 

• Båtsfjord skole 
• Nordskogen skole 

o SFO 
o Kulturskolen 

• Barnehagene 
o Nordskogen 
o Klausjorda 

• Samordnet hjelpetjeneste (samlepost på «helse») 
o PPT 
o Helsesøster 
o Barnevern 

• Kultur (frivillige organisasjoner) 
o Frivillighetssentralen og dem de representerer 

• Båtsfjord Private Videregående skole 
o LOSA 

• Bibliotek 
 
Følgende endringer er gjort: SFO og kulturskolen ligger under Nordskogen skole. Alle helsefunksjoner 
er flyttet til gruppen Samordnet hjelpetjeneste. Barnehagene er samlet i en gruppe. LOSA ligger 
under Båtsfjord Private VGS. Voksenopplæring, organisasjoner og sentraladministrasjon er grupper 
som er fjernet. 
 
Gruppene skal fungere som faglig ekspertise i prosjektet der lederne av hver arbeidsgruppe møtes i 
det som heter prosjektgruppa. Her er May Bente leder som da rapporterer videre til styringsgruppa. 
 
4 – Tilbakemeldinger fra skolene etter infomøte 
Tilbakemeldingene etter informasjonsmøte 18.juni har vært litt forskjellig. Generelt sette er det 
positivitet rundt etablering av ny skole, men det er også en del som er reserverte. Dette med 
bakgrunn i at de har vært gjennom en lignende prosess tidligere. Det var også en del spørsmål rundt 
midlertidige skolelokaler i byggeperioden. 
 
 
5 – Skoleutviklingsprosess 
Det var jo etter innspill fra WSP foreslått et «Kick-Off» i juni i år, men dette ble for tidlig. 
  
Skolene har behandlet dette internt og styringsgruppa har gitt de mandat for å kjøre dette videre 
med WSP. 
  
Det er et ønske om å starte jobben 16.august. Kontaktperson vil være Øyvind Hauken. Jobben lokalt 
gjøres selvsagt i samarbeid med May Bente på Nordskogen skole. 



  
Skolene har diskutert følgende innhold: 
  
Vi har diskutert blant skolelederne hva et pedagogisk utviklingsprosjekt med WSP bør inneholde. 
  
Det må være knyttet opp mot effektiv bruk av nye lokaliteter og kan dreie seg om bl.a.: 
  

• Effektiv bruk av to-lærer-system i klasserommet 
• Tidlig innsats 
• Tilpasset opplæring 

  
  
WSP må også få informasjon om hva som har foregått de siste 2-3 årene i Båtsfjord når det gjelder 
skoleutvikling. Dette er bl.a.: 
  

Skoleeier 
2 årig veiledning av skoleeierskap gjennom Udirs veilederkorps 
Kompetanseheving av administrativ og politisk ledelse 
Etablering av nettverk sammen med skoleledere i Berlevåg kommune 
Ansettelse av skolefaglig rådgiver 
 
Deltakelse i nasjonal satsning på Kompetanse for mangfold. Veileder fra UIT. 
Særlig fokus på utarbeidelse av system for mottak av utenlandske elever og bedre kvaliteten på 
særskilt norskundervisning. Fra barnehage - grunnskolen - voksenopplæringa 
 
Båtsfjord skole 
Ungdomstrinn i utvikling - motivasjon og mestring. Regional veileder, oppfølging og kompetanseheving 
for alle lærerne i samarbeid med UIT.  
 
Nordskogen skole 
Mooc gjennom Høgskolen i Lillehammer - Vurdering for læring 
Utarbeidelse av vurderingsstandard for 1.-4.kl 
 
Felles: 
Vedtatt ny IKT plan. Innkjøp og kursing i bruk av digitale tavler og iPad i undervisning. 
Kursing: Mobbing og atferdsutfordringer. 
3 til 4 lærerne deltar årlig på Kompetanse for kvalitet i matte, norsk eller engelsk. 
3 andre ufaglærte ansatte tar PPU/ped. 2 Bvl tar fagbrev 
 
Status som nasjonal språkkommune fra 2017. 
Satsingsområder: Overgang barnehage, skole. Minoritetsspråklige elever, ++ 
Felles kompetanseheving gjennom språkløypene.no 
 
Hadde en gjennomgang av bruk av spesialundervisning i skolen av RO. 
Oppfølging av rapport. Revidering av system for tilpassa opplæring og spesialundervisning. 

 
Dette oversendes WSP som utgangspunkt for igangsetting av prosessen. 
 
 
6 – Møteplan for høsten 
Dette er vi nødt til å komme tilbake til etter sommeren. Det som ligger fast pr. i dag er møte i juryen 
8. og 15.august. 
 
 
 



 
 
7 – Presentasjon av tegninger 
Når juryen har valg det beste alternativet arrangerer styringsgruppa en ÅPEN DAG for å presentere 
skolekonseptet. Oppfølgingen av dette vil bli møter med de som allerede har kommet med innspill. 
Dato, organisering etc. Settes når juryen har ferdigstilt sitt arbeid. 
 
 
 
  
 
 
Møte hevet 09.10. 
 
 
Ronny Isaksen, referent 


