Nærøy kommune
Drifts- og utviklingsavdeling
Møtereferat
Dato: 23.04.2016
Kurt Kristiansen, Jon Jarholm, Magnhild K. Vardehaug, Bjørg Karine Nygård,
Håvard Hernes, Kirsti S. Fjær. Brynjulf Flasnes, Ivar F. Saugestad

Til stede:

Fraværende:

Mariann Oddvik

Referent:

Kurt Kristiansen

Gjelder:

Statusmøte – Plan og Byggekomité 08.03.16

Møtetid:

20.04.16, kl 10:00

Møtested:

Sak:

Kolvereid skole

1. Status arbeidet frem til nå:
Gjennomført arbeidsmøter med Kolvereid skole, Musikk og Kulturskolen og biblioteket.
 5 arbeidsmøter med personalet på Kolvereid skole
 2 møter på NUS
 3 møter med Musikk og Kulturskolen
 1 møte med biblioteket
 Ligger bak tidsplan første utkast skulle vært ferdig til uke 13 (29. mars)
-

Kolvereid skole:
Generelle behov med tanke på klasserom, grupperom, fellesrom etc.
gjennomarbeidet og så å si klart med tanke på funksjonsbeskrivelse..
 Musikk – Gjennomarbeidet, grunnlag for funksjonsbeskrivelse klart
 Personal avdeling – Gjennomarbeidet, grunnlag for funksjonsbeskrivelse
klart
 Mat og Helse - Nesten ferdig gjennomarbeidet
 Kunst og Håndverk – Nesten ferdig gjennomarbeidet
 Naturfag - Nesten ferdig gjennomarbeidet. Sambruk – ikke behov for
egen lab.
 Gym - Gjennomgått, ikke kapasitet nok. Trenger en liten gymsal
med egne garderober.

-

Musikk og Kulturskole:
Ferdig med forarbeidet, gjenstår å se på sambruk sammen med NUS/KS.

-

Bibliotek:
Generell bestilling klar.
De skal på studietur til Overhalla og Inderøya for å se på deres løsninger samt
at de skal ha møte med fylkesbiblioteket for å se på arealbehov 6. mai. De har
egne arkitekter som kan bidra til å finne løsninger.

2. Felles ledelse:
Må se på om en skal ha felles ledelse – må evt. ut på høring.

3. Sambruk:
For å få sett nærmere på sambruksmuligheter skal en kjøre avdelingsvise
arbeidsmøter mellom NUS og KS 10. mai.
Blir da felles intro med påfølgende oppdeling i arbeidsgrupper.
- Faglige arbeidsgrupper (Musikk, Mat og Helse, Naturfag)
- Tverrfaglige grupper ( se på feles areal som auditorium, stor trapp, kantine
etc.)
- Personal gruppe (arbeidsrom, lager, garderobe, hvile/spiserom etc.)

4. Oppdatert fremdriftsplan:
 10. mai - Fellesmøte på NUS
 13. mai - Brukermøte i utvalg for oppvekst og kultur. Gjennomgang med utvalget,
FAU KS, FAU NUS, samt elevråd KS og NUS.
 Uke 20 (senest 20. 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.
5. Eventuelt:
- Ingen saker

