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1. Status arbeidet frem til nå:
 Gjennomført 4 arbeidsmøter med personalet ved barneskolen for i fellesskap få
frem alle momenter som bør være med i en funksjonsbeskrivelse. Ansatte ved
Nærøy Ungdomsskole (NUS) har deltatt på 2 av disse.
2. Utvidelse av arbeidsgruppen:
 Rådmannen har besluttet at bibliotek og musikk/kulturskolen skal innlemmes i
arbeidsgruppen med tanke på samlokalisering/bruk.
 Biblioteket er allerede involvert og oppstartsmøte med musikk/kulturskolen vedr.
funksjoner og sambruk er satt til 14. mars.
3. Fokusområder – funksjoner KS:
Har delt opp KS i 5 forskjellige fokusområder med tanke på utarbeidelse av
funksjonsbeskrivelse:
 Småtrinn / SFO
 Mellomtrinn
 Personal avdeling
 Spesialrom / praktisk- etiske fag
 Ute området
4. Utfordringer:
Utfordringer som må løses underveis i prosessen er:
 Dimensjoner – presisering av at det foreløpig ikke er arealbehov vi skal frem
til men funksjonsbehov.
 Sambruk og fleksibilitet i bruk
 Frigjøre/distansere seg fra dagens areal – utfordringer med å ikke
sammenligne med de areal en har i dag.
 Koble inn samlokalisering – betinger kjennskap til læreplaner, arbeidsmåter og
kultur på minst to enheter. Med bibliotek og musikk/kultur skole så blir det
fire enheter.
 Mangel på felles visjon ifht mål for læring og mål for kultur – utarbeide en
felles visjon for alle enheter som skal samlokaliseres..

5. Oppdatert fremdriftsplan:
 13. mars (Uke 13) – Utkast til funksjonsbeskrivelse for Kolveried skole (KS)
legges frem.
 Uke 14 – Samholding av funksjoner KS og NUS (møte NUS)
 Uke 14 – Ferdig beskrivelse av funksjonsbeskrivelse for bibliotek og
musikk/kulturskole.
 Uke 15 – Samholding av funksjoner for skole, bibliotek og
musikk/kulturskole.
 20. april (Uke 16) – Statusmøte i Plan og byggekomitè. Gjennomgang av 1.
utkast med alle funksjoner i nybygg.
 1. mai (Uke 17) – Gjennomgang av 1. utkast med alle involverte (fellesmøte)
 Uke 19 – Brukermøte i utvalg for oppvekst og kultur. Gjennomgang med
utvalget, FAU KS og NUS samt elevråd KS og NUS.
 Uke 20 (senest 18. mai) – Redigering og utsending av endelig utkast til KS,
NUS, bibliotek, musikk/kulturskolen og evt. andre.
 25. mai – Ferdigstilling av sak i PBK.
 25. mai – Utsending av sak til utvalgt FS og KS.
6. Eventuelt:
- Ingen saker

