Én skole - én barnehage!
Kortfattet prosjektinformasjon.
Oppdateres etter hver styringsgruppemøte.
Sist oppdatert 11.desember 2018.

Innhold
• Kommunestyre- og Formannskapsvedtak
• Ønsket mål– berørte parter
• Organisering av prosjektet
• Tidslinje – faseinndeling
• Møtevirksomhet

Mandat
• I kommunestyret 15.desember 2016 under behandling av investerings;ltak
for økonomiplanperioden ble ;ltaket ”021:8118 – En skole/en barnehage”
vedtaE og det er avsaE kr.160.mill.
• I Formannskapet 25.januar 2017 ble følgende vedtak faEet:
• Følgende medlemmer velges ;l styringsgruppen i en barnehage/en skole:
•
•
•
•
•

Ordfører
Rådmann
Rektor
Barnehagestyrer
HTV for utdanningsforbund med HTV Fagforbund som varamedlem.

• UnderforståE ligger en målsetning fra administrasjonen om ferdigs;lling av
;ltaket i løpet av sensommer 2019.

Ønsket mål:

Samle ﬂere virksomheter inn i to bygg!

Skole
Nordskogen skole
Båts5ord skole
VGS
SFO

KULTUR
Kino/Scene
Bibliotek
Kulturskole

En skole

Barnehage

en barnehage!

Nordskogen

Andre
Samordnet HT
Helsesøster
Barnevern

Klausjorda

Møtevirksomhet styringsgruppe - s4kkord
• 7.februar

• Gjennomgang av mandat gi4 av kommunestyret
• Oppre:ng av prosjektorganisasjon (styringsgruppe, prosjektgruppe og
arbeidsgrupper)
• Vektlegge gode medvirkningsprosesser for brukerne
• Se på den jobben som er gjort Bdligere
• Starte prosess med å involvere brukere for innspill Bl innhold i den nye skolen

• 1.mars

• Prosjektgruppa er etablert og noen arbeidsgrupper er godt i gang
• Ordfører holder kommunestyret informert om jobben som gjøres i prosjektet
• Studietur Bl OSLO 2.-3.mai for å delta på konferansen ”FREMTIDENS SKOLE, HVOR
SKAL VI HEN?”
• Startet med å se på utlysning for innhenBng av ekstern skolefaglig kompetanse Bl
prosjektet.

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord
• 27.mars
• Gjennomgang av samspill- og utviklingsentreprise v/WSP
• Gjennomgang av innspill som er innkommet så langt fra arbeidsgruppene
• Program for studieturen ?l Oslo

• 15.juni
• WSP er engasjert som skolefaglige prosjektledere i det videre arbeidet med
brukermedvirkning og planlegging av skolebygg.
• Gjennomgang av prosjekDaser
• Starter med å gjennomgå det material som foreligger eEer arbeid i
prosjektgruppa/arbeidsgrupper
• Arrangere brukermedvirkning før det utarbeides et arealprogram (høst 2017)

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord
• 19.september

• WSP orienterer om framdrift i sine prosesser
• Analyser
• Teknisk program
• Prosjektplan

• Startet på målformulering og måldefinering til styringsdokument

• 10.oktober

Informasjon fra skoleprosjektet i Berlevåg v/Ingvild Sehl, rektor
Status i pågående prosesser fra WSP
Ferdigstilling av styringsdokument
Brukermedvirkningsmøter ble gjennomført i medio september. Oppfølging av disse
vil komme i løpet av november.
• WSP med informasjon i Kommunestyret
•
•
•
•

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord
• 10.november
•
•
•
•

Tilstandsanalyse på bygg nesten ferdig
Gjennomgang av foreløpig areal- og funksjonsplan
Kvalitetssikring av dimensjoneringstall
Oppfølging av brukermedvirkning uke 48

• 29.november
• Gjennomgang av resultater eDer brukermøter denne uka

• 18 desember
• Gjennomgang av foreløpig konseptrapport

Møtevirksomhet styringsgruppe - s4kkord
2018
• 13.februar

• Gjennomgang av konseptrapport som skal framlegges for kommunestyret 14.februar
(rapport vedlagt).

• 6.april

• Info angående anbudskonkurransen
• AlternaAve skolelokaler

• 4.mai

• Oppsummering fra folkemøte 12.april
• Planlegging oppfølging av innspill på kultur

• 24.mai

• Oppsummering av dialogmøte på Skansen 14.mai
• Planlegging videre framdriG

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord
2018
• 22.juni
•
•
•
•

Informasjon om det foreliggende juryarbeidet
Organisering av arbeidsgrupper
Tilbakemeldinger e;er informasjonsmøter
Skoleutviklingsprosess

• Jurymøter
•
•
•
•

8.august
15.-16.august
13.september
21.september

Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord
2018
• 4.oktober
• Gjennomgang konsept og tegninger
• Tidspunkt for neste folkemøte
• Start med planlegging av samspillsfasen

• 19.november
•
•
•
•

Samspillsfasen
Intern organisering
Info fra PEAB som er valgt som hoved entreprenør
Alternative skolelokaler

