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MØTEREFERAT 
 

 
Dato: 07.11.2017 
Saknr: 17/411-38 

 
Møte 07.11.17  
 

Til stede: Trine Fåkvam, Ronny Urheim, Arnfinn Olsen, Karin Tverå Juvik, 
Anniken Dale, Cato Johnsen og Sissel Nilsskog Aufles 

 
 
  

Ikke møtt: Jørn Svendsen 

Møtetid:  12.00 – 15.00 

 
 
Saker til behandling: 
 

1. Gjennomgang av referat fra møte 7.9.17. 

Det ble foretatt en liten justering. Det må framkomme at den prosessen som 

ble gjennomført i møtet 12.oktober er den samme som har vært gjennomført i 

arbeidsgruppa 07.09.17. 

 

Referatet godkjennes med denne endringen og legges ut på kommunens 

hjemmeside. 

 

2. Evaluering av åpent kveldsmøtet 12.oktober 

Vi tok runden rundt bordet for å høre alle sin opplevelse av økta på 

Kippermoen, samt tanker i etterkant av denne. Det som framkom var: 

 Aktive folk og konstruktive grupper. Alle var slett ikke enig i alt, men 

dette var heller ikke forventet. 

 Problemstilling ift skoleledernes rolle i gruppearbeidene. Det er kommet 

innspill i etterkant om at rektorene ikke burde delta i gruppene, da økta 

var for å få fram stemmen til FAU-medlemmene og ansatte. Rektorene 

har mulighet til å få fram sine synspunkter i mange fora. Det hadde 

kanskje vært best dersom de var observatører slik som medlemmer av 

styringsgruppa, gruppelederne eller oppvekstutvalget. 

 Noen grupper ga tilbakemelding om at det ble vanskelig å komme bort 

fra de andres synspunkter. Det lå noe på bordet fra før som gjorde det 

vanskelig å tenke helt fritt. 

 Enkelte var misfornøyd med å si noe positivt om noe de mente var 

negativt. 



 Noen hadde hatt en annen forventning om hva som skulle skje i møtet. 

 Gikk over all forventning etter hvert som vi kom i gang. 

 Fornøyd da vi var ferdig, der og da. 

 Ingen ble tvunget til å si hverken det positive eller det negative. Det var 

flere som ikke sa noe på gruppene, men som bare lyttet til de andres 

innspill. 

 

Alt i alt er arbeidsgruppa godt fornøyd med kvelden. Vi fikk gjennomført en 

åpen prosess. Alle fikk komme med sine synspunkter. Det er å forvente at ikke 

alle som kom er fornøyde, men det kom flere positive tilbakemeldinger fra folk 

som hadde deltatt på gruppene. 

 

Det ble i møtet orientert om mulighet for å komme med flere synspunkter i 

etterkant av kvelden. Dagen etter ble det sendt ut kopi av presentasjon som 

ble vist for at alle skulle ha denne tilgjengelig. Det ble satt frist 1.november for 

å komme med innspill. Det kom inn tilbakemelding fra følgende: 

 Kommunalt foreldreutvalg (det er ikke valgt leder pr dato, så brevet var 

ikke signert) 

 FAU ved Mosjøen skole 

 FAU ved Kulstad barnehage 

 Utdanningsforbundet i Vefsn (dette viste seg etter hvert ikke å være fra 

Utdanningsforbundet Vefsn, men en oppsummering fra alle 

plasstillitsvalgte ved skolene) 

 Utdanningsforbundets klubb, Kulstad skole 

 Uttalelse fra Granmoen skole og barnehage (hele oppvekstsenteret) 

 

 

3. Medieoppslag om saken 

Arbeidsgruppa oppsummerte og diskuterte rundt de oppslag som har vært i 

Helgelendingen om saken i høst: 

 4.oktober «Nå er det klart for ny skolekrangel» 

 5.oktober «Framtidas skolestruktur», leder i Helgelendingen 

 12.oktober «Jeg føler dette er en prosess som gjøres bare for å spare 

penger» 

 23.oktober «Ønsker ikke endring» 

 2.november «Må vurdere driften ut fra hvordan situasjonen er» 

 2.november «Det er totalt useriøst» 

 

 

4. Oppsummering av alle innspill – mulige negative og positive 

konsekvenser 

Arbeidsgruppa har fått oversendt fra WSP oppsummering av alle mulige 

negative – og positive konsekvenser. Dokumentet kom sent i går kveld, slik at 



vi ikke har fått sett gjennom det på forhånd. Dette vil bli lagt ut på kommunens 

hjemmeside slik at det er tilgjengelig for alle.  

 

5. Vurderingskriterier 

WSP har sendt over forslag til vurderingskriterier. Arbeidsgruppa gjennomgikk 

disse og diskuterte; Er kriteriene dekkende for å gjøre valg om hva som skal 

med videre i prosessen?  

 

Trine gir tilbakemelding og diskuterer videre med WSP.  

 

6. Videre arbeid / neste møte 

Neste møte blir et fellesmøte mellom arbeidsgruppa og styringsgruppa. Det 
avholdes 23.november på formiddagen. 

 
 
Refr. Sissel Nilsskog Aufles / Trine Fåkvam 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert 
   


