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

TORSDAG 8. APRIL KL 17. 

Samtlige deltaker var med i møtet via teams: 

Komiteens medlemmer: Live M Ryen, Thomas Engåvoll, Katrine Ness, Per Erik Husøy, Johan 

M Kroken og Jon Ola Kroken. 

Kommunens ledelse/sekretær for komiteen: Martin Løvø, Marit Gilleberg og Runa Finborud 

(delvis tilstede) 

Tilhørere: Geir Moseng, Lene W Eggen, Sverre Hovind, Jo Ryen, Victoria H Grindflek og Jørgen 

Langbekkhei. 

Martin gikk gjennom oppdatert dokument som var utsendt til komiteen før møtet. Det er gjort 

endringer og oppdateringer i avsnitt 1.5 vedrørende beskrivelse av alternativ 1. – 7. klasse i Dalsbygda 

og oppvekstsenter i Dalsbygda. Ny tekst også for ungdomsskolen (avsnitt 1.7). 

Det ble stilt spørsmål ved om ROS-analyse skulle være med i den faglige utredningen. Burde dette i 

stedet være vedlegg? 

Kommunedirektøren mente at høringstema må være det som fremgår av anbefaling (kap 3). Det ble 

påpekt at der statistikk/fremskrivning av elevtall blir referert, må kilde for tall være tydelig angitt 

(faktiske tall der disse allerede er bosatt i Os og SSB for framskrivinger for øvrig). 

Det ble også stilt spørsmål ved om «grønne bokser» er riktig å ha med i dokumentet. Evt kan dette 

omformuleres til spørsmål i Forms-dokument som skal ut i høring. 

I møtet ble flere sider ved hvordan en best skal nå ut med informasjon bredest mulig diskutert: 

• Hvordan nå ut til innvandrere/fremmedspråklige på en best mulig måte. Det ble her vist til 

diskusjon i internasjonalt råd og evt kople på kunnskap i visse språk for oversetting av 

informasjon. 

• Deler av komiteen og Martin kan være tilgjengelig for innvandrere på teams eller i 

kommunehuset. 

• «Turne» i bygdene eller teams for den enkelte bygd? 

• Det må være informasjon som en kommer rett på på kommunens hjemmeside. 

• Video med Lives innledning i Morgenrøden med klar vektlegging av hva som er tema/viktige 

spørsmål i høringen. Evt video med ulike språk. 

• Forms-skjema må inneholde noen konkrete spørsmål i tillegg til rom for åpne kommentarer. 

Det kom noen kommentarer om evt visse justeringer for formuleringer i kostnader for kulturskolen og 

kvalitetssikring av statistikk. 

Marit presiserte at arbeidsgruppemedlemmer må forholde seg til oppvekstsjef og kommunedirektør i 

sine bidrag til kvalitetssikring av dokumentet. 

Høringsbrev godkjennes av komiteen i møte onsdag 14. april kl 17.00 på teams. 

Til møtet foreligger også nødvendige oppdateringer i dokumentet for øvrig. 
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