
REFERAT. MØTE I KOMITÈ FOR UTREDNING AV «FRAMTIDAS SKOLE I OS», 

TORSDAG 18. MARS 2021, KL 19 – 21. 

 

Møtedeltakere fra komitèen tilstede i Morgenrøden: Live M Ryen, Per Erik Husøy, Thomas 

Engåvoll, Jon Ola Kroken og Jørgen Langbekkhei. Johan M Kroken deltok i møtet via Teams. 

Kathrine Ness hadde meldt forfall. 

Øvrige møtedeltakere i Morgenrøden: Martin Løvø, Geir Moseng, Victoria H Grindflek, Sverre 

Hovind og Lene W Eggen. 

Martin viste til status for rapport og hva som står i igjen å få på plass. Mye av kap 3 Vurdering av 

alternativer mangler fortsatt. Intensjonen er å få det meste på plass før påske. 

Det ble videre vist til spørsmål som ble reist i forutgående møte med samarbeidsutvalgene, 

elevrådene og ungdomsrådsrepresentantene, bla om SSB-tall og framskrivning av folketall (tall for 

innbyggere i grunnskolealder) og resultater fra T3-undersøkelse. 

Komitèen erkjenner at data for den enkelte skole ikke kan være åpent tilgjengelig av 

personvernhensyn, - og er bekymret for at T3-data åpenbart verserer i skole-/foreldremiljø. Men 

viktig at en bruker SSB-tall i framskriving av barnetall (og folketall forøvrig).   

Komitèen nevnte spørsmål knyttet til å få fram antall elever/barnehagebarn østover i kommunen 

(gamle Tufsingdal skolekrets). Bør også tilgjengelighet/evt manglende sådan på 

helsesykepleiertjenester nevnes? At det registreres fremmedfiendtlige holdninger (rasisme?) i 

skolemiljøet ble også nevnt. 

Johan tok opp flere av de spørsmålene han har reist i notat til komiteen, kommunedirektør og 

oppvekstsjef, bl.a. om elevtallsutviklingen i Tolga er relevant som sammenlikning og om bruk av T3-

data. 

Jørgen nevnte at ungdomsrådet har fått spørsmål om presseintervju om prosessen så langt. 

Komitèen har ingen innvendinger til det. Komitèen mener at Live også bør si ja til spørsmål om 

intervju hvis det kommer. 

Det ble gitt innspill til forbedring av plassering av info om prosessen på kommunens hjemmeside (bli 

mer synlig under NYHETER). Det ble understreket som spesielt viktig at informasjon må ut til  

fremmedspråklige slik at familier/foresatte settes best mulig i stand til å ha meninger/komme med 

innspill (i Os bl.a. et stort miljø med eritreere med mange skoleelever/barnehagebarn). 

 

Nytt møte i komitèen: torsdag 8. april 2021, kl 17.00 

 

 

Jokr//20 mar 21 

 

 


