
Oppstartsmøte – utredning av oppvekstsenter 

Dato: 31.03.22 

 

Til stede: Bjørnar Aarstrand, Synnøve Aakervik, Hilde Andrine Kristensen, Lene Solvang, 

Hilde Anita Jørgensen, Oddrun Moxnes, Solfrid Terese Fønnebø Strand, Hallstein 

Grendstad. 

 

• Hallstein informerer om prosjektet og målene for utredningen, prosjektgruppa skal 

utrede 3 ulike alternativer. Dokumentet ligger på Teams.  

• Prosjektgruppa møtes hver 3. uke 

• Alle deltakere er med i eget team på Teams. Der kan alle medlemmene laste opp og 

lese filer. 

• Rapporten skal være klar til slutten av mai.  

 

• Vedtaket fra kommunestyret bør være med i mandatet. Gruppa savner en 

sammenheng mellom vedtaket fra kommunestyret, som oppleves som økonomisk 

motivert, og mandatet vi har fått. Mandatet handler i hovedsak om oppvekst- og 

arbeidsmiljø. Det oppleves som om det som ble tatt opp i forrige runde om 

oppvekstsenter ikke gjelder nå.  

 

• Det er satt av 40 000 kr til utredningen. 

 

• Dokumentet «utredning oppvekstsenter» skal være et levende dokument som vi kan 

endre underveis. Dokumentet er lagret på Teams.  

 

• Skole og barnehage bør selv få si noe om arbeidsmiljøet og opplæringsmiljøet. Dette 

er ikke noe som nødvendigvis bør diskuteres og løftes frem i alle forumer. Det bør 

legges en tydelig plan om hva prosjektgruppa ønsker svar på. Noen av de ansatte er 

usikre på hva denne prosessen fører med seg. Det blir viktig å holde både ansatte og 

foresatte informerte, og at alle parter blir hørt og blir en del av prosessen.  

 

• Gruppene diskuterer viktige hensyn videre i prosessen og kommer frem til spørsmål 

som bringes videre til de ulike arenaene. Dette skrives inn under fremdriftsplan i 

dokumentet «utredning oppvekstsenter».  

 

• Til et senere tidspunkt i utredningen kan man invitere representanter fra andre 

oppvekstsenter eller andre som har vært gjennom prosessen og endt opp med å ha 

skole og barnehage adskilt. Hva har fungert? Hva har ikke fungert?  

 

• Viktig at informasjonen som innhentes fra andre steder er skriftliggjort, eks. rapporter, 

evalueringer ol. Dette legges inn i egen mappe på teams.  

 

• Stiller spørsmål ved hvorfor det ikke er politikere med i styringsgruppa?  

 

 

 

 



Neste møte tirsdag 26.04 klokken 09:30-11:30.  

- Frem til neste møte har vi en dialog på teams-gruppa. Det er anledning til å stille 

spørsmål. Rapporter og evalueringer legges frem.  

- Barnehage legger frem ståstedsanalyse og synspunkter/innspill fra ansatte. Hvordan 

ser de ansatte for seg et samarbeid med skolen? 

- Ansatte i skolens synspunkter/innspill.  

- Foresattes synspunkter/innspill.  

 

 

 

 

 

 


