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Møtested Kommunestyresalen Vedlegg       
Møtedato 07.10.21 Møtetid       
Møtereferent Torkil MOberg 

 
Til stede Gudrun Jona – arkitekt Architectopia  

Marthe Hedblom – Rektor Sønsterud skole  
Siv Huse – Rektor Flisa skole 
Elin Myre – Rektor Kulturskolen  
Elida Tjørve – Enhetsleder for kultur og frivilling  
Marte Kravdal – Hovedtillitsvalgt Fagforbundet  
Torkil Moberg – lærer Jara skole  
Mirjam Andersen- FAU- leder kommunalt  
Marit Slaggerud - Hoved verneombud 
Vegar Bradett – hovedtillitsvalgt 
Lena Henriksen – sektorleder for oppvekst  

Forfall       

 
 Agenda for møtet:  

Kort informasjon om innspill på mellomarbeid1  
Kort informasjon om fellesarbeidet til lærerne  
Nettsiden – hva skjer der?  
Arbeidsgrupper  
Architectopia – dialog 
 
Saker:  

• Agenda og innhold (presentasjoner) ligger under brukermedvirkning → støttegruppe → 

presentasjoner og referater. Kort handlet det om dette: 

• Innspillene som har kommet på mellomarbeid 1. 

• Informasjon om fellesarbeidet til lærerne.  

• Kort om nettsiden. FAQ som ikke er besvart blir besvart så fort som mulig. 

• Ansattkultur «fanen» tatt med tillitsvalgt og lærere. De mener den skal være med.  

• Frist for lag og foreninger er 22. oktober på mellomarbeid 1 

• På et møte onsdag 06.10.21 kl. 1800 ble det stilt spørsmål om hvorfor fagarbeidere og assistenter 

ikke er involvert i dette.  

• Ukentlige møter med verneombud og tillitsvalgte før beslutninger blir tatt.  

• Det er opprettet en arbeidsgruppe for rektorene- rektorgruppen. Fast gruppe hvor ambulerende 

brukere vil bli hentet inn. Se egen oversikt på hjemmesiden.  

• Gudrun tar over møtet. Innholdet ligger under brukermedvirkning → støttegruppe → 

presentasjoner og referater. Kort handlet det om dette: Vi har en felles målsetting. Vektlegging av 

samarbeid og informasjonsflyt for å komme frem til gode løsninger tilpasset moderne krav til 

pedagogiske og funksjonelle løsninger både inne og ute i den nye skolen.  

• Gruppearbeid hvor vi drøfter noen spørsmål angående barnets trygge boble.  

- hvordan bidrar skolen til å utvide barnets trygge boble?  

- hvilke rom-kvaliteter trenger undervisningsrom å ha til å stimulere til utvikling? hvilken 

type lærings-rom mener dere det er mangel på i Åsnes kommune? hvilken type lærings-

rom mener dere det er allerede tilgjengelig i eksisterende bygningsmasse i området / 

Åsnes kommune 


