
 

Referat SG-møte skoleprosjektet 
 
Tid/sted:  torsdag 17.januar 2019 på kommunens møterom. 
Frammøte:   Geir Knutsen, Bjørn Abrahamsen, Atle Larsen, May Bente Eriksen, Arild 

Hammeren, Øyvind Hauken, Trond Henriksen, Britt M Hansen og 
Ronny Isaksen. 

Forfall:   Ingen 
 
Ellers møtte:   Thomas Hansen og Åge Alexandresen WSP 
 
 
Sak 1 – Gjennomgang og evaluering av innspill fra brukerprosess 
Med utgangspunkt i utsendte saksdokumenter gjennomgikk Thomas innspillene og de 
avklaringer som styringsgruppa må ta stilling til med tilbakemelding til WSP: 
 

• Helse og omsorg 
o Det er et ønske om ekstra møterom og kontor. Dette tas det stilling til når 

kostnader foreligger. 
• Kultur 

o Bibliotek – se på muligheten for sikring på platå med eksempelvis 
glassrekkverk for sikkerhet til HC, barn og andre. 

o Det vil bli kostnadskrevende å holde bassenget åpent i store deler av 
byggeperioden. Midlertidige garderober og teknisk drift koster. En bør 
vurdere å holde bassenget åpent 4-6 mnd. 

o Arkiv – for å inkludere dette i bygget må WSP få de tekniske spesifikasjonene. 
Arkivet er planlagt samlokalisert med biblioteket. DETTE er noe som det ble 
reagert på fra skolene. De ønsker ikke en slik samlokalisering. 

• Hovedinngang 
o «Ren skole»-prinsippet har vært ønskelig. Dvs at en ikke bruker «utesko» 

inne, men at disse settes på hyller eller i skap. Dette bør også finne praktiske 
løsninger på i hovedinngang. 

• Renholds sentral 
o Innspillene er i utgangspunktet en justeringssak. Må se på framtidige 

løsninger i forbindelse med utstyr, effektivisering og praktisk tilrettelegging. 
• Skolen 

o Må tilrettelegge lærergarderober i tilknytning til bassenget på en slik måte at 
en har kontroll på elevgarderoben. Ta ned areal på lærergarderober for å 
gjøre hoved garderoben større. Det må også tilrettelegges for HC på toalett 
og i dusj (se på løsningene som er der i dag). 

o I dag er det tilgang for publikum på badstu i alle garderobene – dette må på 
plass. 

o P-plasser – dette har vært gjenstand for diskusjoner i lang tid. Saken har flere 
sider som bør hensyn tas 

§ Ikke på bekostning av uteareal 
§ Tilrettelegge for bruk også utenom skoletid 



§ Folkehelseperspektiv 
§ Styringsgruppa falt ned på 35-40 parkeringsplasser. Mulige areal for 

parkering oversendes WSP fra teknisk etat. 
o Tribune/basishall 

§ Dette tas det stilling til etterhvert. 
o Ekstra klasserom 

§ Det er kommet et krav fra lærerne om at det må komme et ekstra 
klasserom per base. 

• Midlertidige lokaler 
o Rektorene må kvalitetssikre nødvendige behov i midlertidige lokaliteter. 

Følgende innspill er kommet så lang: 
§ 5 klasserom med tilhørende grupperom og spesialrom 

• Må også ta med muligheten for tilgjengelig areal der enkelte 
klasser er delt. 

§ Kulturskolen 
• Visuelle kunstfag trenger rom med lager. 
• Musikk flyttes til Skansen  

 
Forslag til løsninger og innspill (over) tas med i den ferdige rapporten som skal legges fram til 
kommunen 1.februar. 
 
 
Sak 2 – Skoledag for politikere 
Det er ønskelig at skolene og barnehagene inviterer politikerne i kommunestyret til en 
omvisning i dagens lokaler der alle får se hvilke forhold voksne og barn lever under. Rektorer 
og barnehageledere organiserer. 
 
Sak 3 – Neste møte 
Det kom et forslag om neste styringsgruppemøte 7.februar. Her vil gruppa behandle 
rapporten om hvilke endringer som er foreslått samt muligheter for kostnadsbesparelser. 
Endelig dato vil gruppa leder komme tilbake til. 
 
 
 
Møte hevet 10.00 


