
03.09.20 informasjonsmøte på nett



Informasjonsmøte på 
nett – 1 time

•Innledning med 
kommunalsjef

•Informasjon  om de ulike 
strukturalternativene

•Informasjon om prosess 
for medvirkning

Workshop

Medvirknings-
prosess i grupper på 
max. 10 personer

Tilbakemeldings-
skjema fra lag og 
organisasjoner 

9-20 september

Teamsmøte med 
presentasjoner fra 
ulike lag og 
organisasjoner 14 
september

Rapport 

• Samle alle innspill

• Dokumentere 
prosess

• Vise bredde i innspill

• Peke på 
fellesnevnere



Medvirkningsprosess

Flest mulig skal få komme 
med innspill til de ulike 
strukturalternativene 

• Hvilke perspektiv har de 
ulike gruppene?

• Hvilke muligheter ser de?

• Hvilke utfordringer ser 
de?

• Hva mener brukerne er 
viktig i veien mot vedtak?



Innspill og rapport

• Innsamling av innspill

• Finne fellesnevnere 

• Avdekke behov

• Hva kan vi oppnå med de ulike 
alternativene?

• Hva bør vi unngå?



Hva kan vi oppnå?

Hva bør vi unngå? 

Dagens skolestruktur Ny skolestruktur

Færre 
elever pr. 
voksen

Bedre 
læring for 
elever som 
trenger 
ekstra hjelp

Bedre 
bygninger

Klasserom 
som er 
egnet for 
elevenes 
alder

Klasserom 
som gjør det 
lettere å kon-
sentrere seg

Flere lærere

Et stabilt 
sikkert og 
allerede 
etablert 
skolesystem

Ikke for lang 
vei til 
skolen

Flere lærere 
som ser 
elevene

Slippe den 
lange 
avstanden 

Kostnads-
fritt

Nærhet –
kort vei til 
skolen

Gjeng-
miljøer og 
utestenging

God tid til 
alle - kort 
reisevei

Bedre 
lærer-
elevforhold

Kort 
avstand

Få et 
lærerskifte

Mye 
lærings-
metoder

Tilpassede 
klasser –
mer 
oppfølging

Færre 
elever, mer 
læring (mer 
tid til hver 
elev)

Nye/pussa 
opp 
klasserom

Klasserom 
som er 
egnet for 
alder

Godt med 
aktivitets-
rom 

Nye 
møbler

Flere 
klassekame
rater

Få en 
endring fra 
den gamle 
hverdagen

Større miljø

Bedre læremetoder

Flere 
venne-
muligheter

Bedre 
skolebygg

Færre 
elever pr 
voksen

Mer og bedre 
læring

Mer tilrettelagt 
for alle (ekstra 
hjelp til de som 
trenger det)

Lavere 
kostnader

Mindre 
ekskluderingStørre 

vennekrets

Nytt miljø 
som gjør at 
barna 
sosialiserer 
seg med nye 
barn

Lettere 
overgang til 
ungdomsskolen

Mer alternativ 
hjelp og lærere 
som hjelper med 
alternativ læring 

Bedre lærere

Bedre 
læringsmiljø

Tilpassede 
klasser

Mer 
oppfølging

Bedre skole-
helsetjeneste

Finere, bedre 
skoler

Flere 
lærere

Nye 
oppdaterte 
klasserom

Vi må unngå at 
skolen forblir slik den 
er i dag. Likt som alt 
annet må skolen 
utvikles inn i 
framtiden

Mindre 
vennekrets -
mer 
ekskludering og 
mobbing

Lite 
klassekamerater 
(Førland , 
Straumen)

Dårlige 
klasserom -
treng noe 
nytt

Må oppdatere 
klasserom/bygg 
uansett

Folk treng 
forandring

Ikke skjer noen 
endring

Slitte skoler

Blir stort sprang 
fra barne- til 
ungdomsskole

Bare fortsette 
med samme 
læremåte, 
lærere etc, som 
det alltid har 
vært

gjengmiljøer

Ekskludering 
av 
enkeltbygder

Lang 
kjørevei

Lite tid til 
elever

Flere elever 
pr. voksen

Kan skape 
dårlige 
ungdomsmiljø
er, alkohol, 
rus osv. 

Ikke bli godt 
nok sett av 
lærer

Stjele mye 
fritid av 
barn som 
bor langt 
borte

Lang 
kjørevei

gjengmiljøer

Meir
kostnader

At vi mister 
gode vaner 
og system 
grunnet tøff 
overgang 

For mange elever og 
lærere på samme sted 
– (kan være 
overveldende, sykdom 
etc)

Innspill fra ungdomsrådet



Dato Tid Medvirkningsaktivitet Sted Inviterte

31.aug 16.10-17.00 Medvirkning i ungdomsrådet Fysisk i møterom Medlemmer av ungdomsrådet

03.sep 18.00 - 19.00

Informasjon om planen og 

medvirkningsprosessen. Møtet arrangeres på 

nettblir tatt opp og kan spilles av senere

Lenke til nettmøte

Alle som ønsker å delta. Link til liveevent 

sendes ut på E-post til alle på 

kommunens liste over interessenter

07.sep 11.00 - 20.30
Workshop - inviterte grupper - 

primærbrukere av skoleanleggene
Fysisk i møterom 

skole/elever/foreldre/idrett/kultur/drift/

administrasjon

08.sep 10.00 - 19.30
Workshop - inviterte grupper - 

primærbrukere av skoleanleggene
Fysisk i møterom 

skole/elever/foreldre/idrett/kultur/drift/

administrasjon

9 sept - 20 

sept

Skriftlig tilbakemelding -

tilbakemdldingsskjema for innspill fra lag og 

forreninger. Periode for innspill 9-13 sept.

Skjema per E - post Lag og organisasjoner 

14.sep 15.00-19.00

Lag og forreninger  presenterer sine innspill i 

møte med prosessleder.                                                                                                   

Lag og forreninger melder seg på innen 12. 

sept på mail og får taletid i møtet. 

Nettmøte på Teams
Lag og organisasjoner som ønsker å 

presentere sine innspill. 

30.sep

Rapport fra arbeidet legges ut på 

kommunens nettside.                             

Rapporten beskriver metoder, 

medvirkningsnivåer og 

tilbakemelding/resultater. 

På nettside Alle



Hvor kan dere finne informasjon

Spørsmål om medvirkning og prosess: 

sigrid.hestnes@norconsult.no

mailto:sigrid.hestnes@norconsult.no

