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Referat fra møte i arbeidsgruppen 07.09.17  
 
Til stede: Ronny Urheim, Cato Johnsen, Arnfinn Olsen, Karin Tverå Juvik, Jørn 
Svendsen, Sissel Nilsskog Aufles og Trine Fåkvam. Fra WSP Group Norge: Thomas 
Odin og Beate Aske Løtveit. 
 
Forfall: Ronny Dorp og Anniken Dale 
 
 
Saker i møtet: 

1. Oppsummering etter befaring gjennomført 08.08.17. 
Det ble gjennomført befaring ved alle skolene med orientering fra rektor. 
Dette var svært nyttig for det videre arbeidet. WSP har i etterkant fått 
oversendt tegninger for alle skolene med utfyllende informasjon fra bygg- og 
eiendomsavdelingen. 
 

2. Mulige strukturelle endringer. 
WSP presenterte sine første tanker om hvilke muligheter de ser for 
skolestruktur. De anbefalte at ingen av skolene holdes utenfor på dette 
tidspunktet, men at alle tas med i videre arbeid. Arbeidsgruppa jobbet med de 
mulighetene som ble framlagt og vurderte det som kan være mulige 
ulemper/negative konsekvenser, og mulige fordeler ved de ulike mulighetene 
som WSP la fram. 

 
3. Åpent møte for foreldre og ansatte 

Det ble planlagt et åpent møte for medlemmer av FAU i skolene, samt 
ansatte. Det ble diskutert å avholde ulike tidspunkt for info/prosess, men 
arbeidsgruppa vurderte at det var viktig at alle fikk samme informasjon 
samtidig. Det er uheldig dersom noen opplever at andre får «forsprang» i 
prosessen. Alle bør starte på likt. Denne vurderingen tas opp med 
styringsgruppa før det inviteres til møte. Innhold og organisering av kvelden 
tas også opp i styringsgruppa i forkant. Det legges opp til at foreldre og 
ansatte gjennomfører den samme prosessen som arbeidsgruppa har gjort 
med å vurdere mulige negative og positive konsekvenser. De ulike 
mulighetene skal ikke settes opp mot hverandre, men vurderes hver for seg. 
 



WSP foreslår følgende program for kvelden: 
 Deltakerne melder seg på i forkant. De blir inndelt i grupper som 

rullerer på ulike stasjoner. Det er ønskelig at det er representasjon fra 
alle skoler i gruppene. 

 Hver stasjon betjenes av en vert. Verten sitter ved samme bordet hele 
kvelden og tar imot 6 ulike grupper. 

 Gruppemedlemmene blir presentert for en mulighet på hvert bord. Der 
får de komme med det de har av mulige negative og positive 
konsekvenser de ser med det som blir presentert. Dette blir skrevet 
ned. Alle innspill er like viktige! 

 Det blir ikke presentert tall denne kvelden, for utenom elevtall og andel 
skysselever ved skolen. Dette gjøres fordi man ønsker at deltakerne 
skal komme med alle mulige konsekvenser de kan se for seg, uten å 
måtte behøve å knytte dette til tall. WSP jobber parallelt med tall for de 
ulike alternativene. Dette framlegges på et senere tidspunkt i 
prosessen. 

 Kvelden innledes kort med litt info fra kommunalsjef og WSP. 
 Lokalavisen inviteres til å delta. Kommunalsjefen tar kontakt med 

invitasjon. 
 
Målet blir å få møtedeltakerne involvert i prosessen, og kunne komme med flere 
innspill på fordeler, ulemper og konsekvenser ved de ulike alternativene. 

Arbeidsgruppa støtter forslaget fra WSP. Vi tror det vil være positivt at alle FAU 
medlemmer og ansatte fritt får komme med sine synspunkter på mulige 
strukturendringer, uten at dette blir møtt med motargumenter.   

 
Arbeidsgruppa møter klokka 17.00 på Kippermoen ungdomsskole. Møtets ramme er 
kl. 18.00 – 20.00. Dato avklares med styringsgruppa. 
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