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Referat   
 

Til:  Leder Steinar Bach, nestleder Roy Inge Bergli, rektor Jon Pedersen, styrer 

Jannike Hildrum, pedagogisk konsulent Eva Bruvoll Bach, rådgiver teknisk 

Andre Solberg, FAU Stortangen skole Hanne Gjertsås Åness, foreldreforening 

Sandvika barnehage v/Hege Tørstad Aamo og Karen-Anna Bergli, Arcon 

prosjekt AS v/Eilif Myren 

 

Fra:

  

Patrik Lundgren 

Kopi:  Ordfører Bente Estil, rådmann Karl Audun Fagerli, HTV Fagforbundet Ann-Brit 

Tangen, HTV Utdanningsforbundet Kristine Moe Skille, Verneombud 

Stortangen skole Dagfrid Lerfald, Verneombud Sandvika barnehage Mona 

Johansson, renholdsleder Kristel Stuenes, sekretær Råd for likestilling av 

funksjonshemmede Finn Stephan Dybvik, Barn og unges representant i 

plansaker (vakant)  

 

Sak:

  
Referat fra møte nummer 3 – plan- og byggekomite ny 

barnehage i Sandvika 
 

Saksnr. Arkivkode Sted Dato  

   14.02.2019 

 
Sted:   Kommunehuset Lierne 

Dato/tid:  13. februar 2019 kl. 12.00-15.00 

 

 

Sakliste   

 

1. Godkjenning av referat. Jon Pedersen ønsket følgende presiseringer under hans punkter om 

utfordringer med et oppvekstsenter: 

 Det må jobbes med å bruke personale på tvers av enhetene.  

 Tidsskjema må være et viktig utgangspunkt for planlegging i bruk av lokaler som skolen 

disponerer i dag 

 Viktig å bruke tid på å skape en felles kultur 

Referat godkjent med disse endringene/presiseringene.  

 

2. Presentasjon av Arcon Prosjekt AS v/ Eilif Myren: 

 Kort presentasjon av Arcon prosjekt, inklusive erfaringer med barnehageprosjekter.  

 Mulighetsrommet i samlokalisering kontra eget bygg: 

Eilif viste enkle skisser på tre mulige løsninger som diskusjonsgrunnlag: 

1. Barnehagebygg ved sørenden av skolebygget, nært skolebygget. 

2. Barnehagen bygget sammen med skolen inn mot foajen. Her kom det et 

innspill/forslag om at denne delen kunne være et nytt ungdomstrinn, og at 

deler av skolebygningen ble bygget om til barnehage.  
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3. Barnehagen i skråninga på baksiden av skole/hall opp mot lysløypa.  

4. I tillegg ble egne barnehagebygg ved parkeringen på nordenden av 

hall/basseng, samt barnehagebygg på dagens barnehagetomt diskutert. Å 

bygge på en etasje på eksisterende skolebygg var også et tema.   

 

Det ble også vist bilder fra befaringer av barnehager i Trondhem, samt tegninger fra 

Arcon-prosjekter ulike steder med ulik størrelse.  

 

Vurdering: Anbefalingen fra Arcon var å legge vekk enkelte forslag med en gang. 

Skolebygget er ikke utformet slik at det kan bygges en ny etasje. Derfor burde dette 

legges vekk.  

Å bygge om en relativt ny skole innvendig til en barnehageavdeling vil være veldig 

kostbart. Forslaget om en ny ungdomsskolefløy bak foajen og en barnehagetilpasning i 

dagens skolebygg påpekte Arcon anslagsvis ville kunne øke byggekostnadene med 30-

50 %. Det burde derfor også legges vekk.  

Det kom innspill i plan- og byggekomiteen om at alternativet i skråninga på baksiden, 

samt et barnehagebygg bygget sammen med skolebygningen ved foajen burde legges 

vekk, da uteområdet på baksiden ikke er egnet til et godt uteområde for barnehage. 

Dette arealet kommer på skyggesiden uten utsikt og vil med stor sannsynlighet oppleves 

innestengt.   

Hvis et alternativ på sørenden av skolebygget skal realiseres, kom det innspill om at en 

burde vurdere å bytte 1.-4. årstrinn og 8.-10. årstrinn for å la barnehagen være nært de 

yngste elevene ved skolen. En slik løsning ønskes helst bygget sammen i noen form 

med eksisterende skolebygg, men dette kan gi lysutfordringer for klasserom på sørenden 

av skolebygget.  

Egne barnehagebygg nord for skolen samt på dagens barnehageområde vurderes fortsatt 

som reelle alternativer.  

Uansett løsning så vil det være viktig å ivareta et godt uteområde for barnehage og 

skole.  

 

Konklusjon: 

 Plan- og byggekomiteen ønsker at Arcon til neste møte i plan- og 

byggekomiteen arbeider frem skisser til følgende tre alternativer: 

1. Barnehagen bygges mot sørenden av skolen, vor barnehagen bygges sammen 

med skolebygningen. 1.-4. årstrinn og 8.-10. årstrinn bør i en slik løsning 

bytte plass, noe skissen skal ta høyde for.  

2. Eget barnehagebygg nord for hall/basseng.  

3. Eget barnehagebygg innenfor dagens barnehageområde.  

 

 Skissene skal inneholde enkel planløsning som et utgangspunkt for videre 

diskusjoner i brukergruppene. Alle tre forslagene må beskrive konsekvenser for 

uteområde. 

  

 Øvrige alternativer vurderes på nåværende tidspunkt som uaktuelle.  

 

 

3. Krav til godkjenning av barnehage v/ Eva 

 

Eva gjennomgikk relevant lovverk som kreves for at en barnehage skal bli godkjent. Hennes 

presentasjon vedlagt referatet.  

 

Konklusjon:  

Informasjon tatt til orientering.           
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4. Eventuelt. Fremdriftsplan.  

 

Milepæler fremover ble drøftet. Arcon presiserte kravene til de lokale prosessene for å kunne følge den 

stramme tidsplanen. Normalt trenger denne typen prosjekter mye mer tid for de lokale avklaringene som 

skal gjøres underveis. Kritiske prosesser vil f. eks være avklaringer av romløsninger og ulike behov for 

å lage en funksjonell og helhetlig barnehageløsning.  

 

Konklusjon:  

 Arcon lager en grov fremdriftsplan til neste møte, med viktige frister for å kunne lage et 

igangsettingsvedtak i kommunestyret i juni.  

 Til møtet i formannskapet den 12. mars skal plan- og byggekomiteen lage en innstilling om 

hvilket alternativ som burde prioriteres i det videre arbeidet. Skrivefrist ca. 5. mars.  

 Leder presiserte komitemedlemmenes ansvar for å involvere sine brukergrupper frem mot de 

ulike politiske milepælene.   

 Det ble presisert at oppvekstetaten må rigge sine enheter for intensive arbeidsprosesser fra uke 8 

og frem mot de ulike avklaringene som skal vedtas.  

 Eventuelle justeringer av fremdriftsplanen må vurderes fortløpende. Det som tidligst mulig må 

avklares er hvilket tidspunkt som er mest kritisk: Igangsettingsvedtak, byggestart eller 

ferdigstillelse av byggeprosess.  

 

5. Neste møte. Møte nummer 4 legges til den 20. februar kl. 12.00-15.00. Etter møtet ble dette tidspunktet 

korrigert til kl. 08.30-11.00 i dialog mellom leder og sekretær.  

 

Med hilsen 

Patrik Lundgren 


