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Møtested Kommunestyresalen Vedlegg       
Møtedato 09.09.21 Møtetid 1400-1600 
Møtereferent Marthe Hedblom 

 
Til stede Morten Wenstad sektorleder samf, Madelaine B. Thomassen prosjekt Åsnes 

barneskole tjenesteutvikling, Miriam B. Andersen Kommunal FAU rep, Siv Lie 
Huse rektor Flisa, Vegar Brandett HTV, Torkil Moberg lærer, Geir Arne Framås 
enhetsleder Familiens hus og sektorleder oppvekst, Marte Kravdal HTV 
fagforbundet, Marit Slaggerud HVO, Ragnhild Oudenstad daglig leder SFO Flisa 
og Sønsterud, Andrea elevråd Flisa, Kristian Mathissen Langerud 
elevrådrepresentant Sønsterud, Tilla Gram Lindstad elevrådsleder Sønsterud og 
Iver Birkely elevrådsleder Jara.   

Forfall Elin Myrhe 

 
*Innledning v/ Madelaine 

• Presentasjonsrunde 

• Konstituering 
 
*Gjennomgang av kommunedirektørens innstilling v/Morten 
Gjennomgang av organisering og presentasjon av eksterne innleide aktører. Etablere et team 
som skal dra i samme retning.  
 
*Tjenesteutvikling v/Madelaine 
Gjennomgang av mandat – tjenesteutvikling 
 
*Grupper 

- Gjennomgang av støttegruppens sammensetning og oppgaver 
- Gjennomgang av arbeidsgruppers oppgaver, etableres ved behov.  

 
*Felles målsetning: 

- God funksjonelle og estetiske løsninger som sikrer barna gode lærings- og 
utviklingsmuligheter 

- Der de opplever tilhørighet og eierskap 
- Det er viktig at foresatte opplever optimal grad av medvirkning og trygghet for sine barn 
- Samt at personalet innehar høy grad av yrkesstolthet og faglig innsikt.  

 
*Prosessen og tidsskjema 
Møter hver 14.dag kl. 1400-1600 i kommunestyresalen  
Mellomarbeid til hvert møte i støttegruppa, spørsmål til hver enkelt gruppe er utarbeidet og blir 
sendt ut. Må sendes inn torsdag uka etter.  
Hver klasse gjennomgår spørsmålene i sin klasse, kontaktlærer sender svar til Madelaine.  
Rektorene avtaler med elevrådet videre prosess.  
 
Foresatte 
Rektor sender ut forespørsel på transponder, foresatte sender svar til FAU-leder ved skolen. 
FAU-leder sender til Madelaine på mail.  
 
SFO og Fagarbeider/assistent 
Gjennomføres på et fellesmøte hvor flest deltar, dersom man ikke deltar på fellesmøte sendes 
det på mail eller i posthylle. Svar sendes til Madelaine.   
 
Lærere 
Gjennomføres på fellestid, svar sendes til Madelaine på mail.  
 
*Informasjons og kommunikasjonsstrategi 
Etableres en mailadresse som alle kan henvende seg til med eventuelle spørsmål/innspill de har 
knyttet til nye Åsnes barneskole.  



 

Åsnes kommune  Side 2 

 

 

 

Gruppa ønsker innspill fortløpende fra samfunnet, vi er lytteposter i lokalsamfunnet. Hva er det 
folk lurer på? Hvilke spørsmål trenger svar? 
 
HTV og VO etterlyser involvering av vaktmester og renholdere. Morten informerer at de er 
planlagt inn på et møte om 14 dager. VO ønsker å bli innkalt til dette møtet.  
 
Spørsmål til lag og foreninger, Elida og Madelaine samarbeider om en plan for involvering.  
 
Innspill fra Siv: fryktelig synd at det er brukt flere år på å krangle om skole/bhg struktur, mens det 
nå settes av veldig lite tid til å arbeide med tjenesteutvikling og innhold.  
 
VO og TV: Ei ukes frist for å sende inn innspill er i grenseland i forhold til involvering.  Ønskelig at 
spørsmålene til neste runde sendes ut tidligere. Kan oppleves som overveldende for flere.  
 
FAU, hvorfor kan ikke en skole stå klar i 2024 for å gi oss bedre tid? Morten informerer at vi må 
forholde oss til vedtaket i kommunestyret.  
 
Elevrådet deltar på møtet om 14.dager.  
 
 

Neste møte: 
 

23.09. kl. 1400-1600 kommunestyresalen 

  
Gjenpart til:  
 
 


