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Deltakere Til stede Ikke til stede 
Dag Langfjæran, KS konsulent og Prosjektleder X  

Chriss Madsen, KS konsulent og Prosjektleder X fra 1300  

Bente Tangen, rektor ved Herre skole X  

Trond Gausnes, rektor ved Grasmyr ungdomsskole X  

Inger-Lise Sikkeland, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet X  

Lehne-Kristin Rykkelid, politisk representant fra Høyre X   

Hallgeir Kjeldal, politisk representant fra Arbeiderpartiet X  

Hermod Håtveit, rektor ved Bamble videregående skole X  

Vegard Ervik, representant fra Ungdomsrådet  X 

Hannah Nymann Berg, representant fra Ungdomsrådet  X 
 

 
Sak nr  Saksbetegnelse, innhold, konklusjon, vedtak Ansvar Frist 

Sak 
15/15 

Godkjenning av innkallingen 
 
Oppsummert er revidert møteplan for PG slik:  

 13. mai kl 12:00-15:00 

 22. mai kl 09:00-12:00 

 1. juni kl 12:00-15:00 

 15. juni kl 12:00-15:00 

 7. august kl. 08:30-11:30 
 
a) Innkallingen ble godkjent 
b) Dette referatet godkjennes som innkalling til PG-møtene 

som framgår av oversikten ovenfor. Ytterligere innkalling 
sendes normalt ikke. Dersom et planlagt PG-møte avlyses, 
vil det bli sendt mail om dette til medlemmene i PG. 

 

  

Sak 
16/15 

Godkjenning av referatet fra forrige møte, den 9.4.15 
 
Til sak 12/15: Det ble stilt spørsmål om formuleringen «Det kan 
være formålstjenlig at medlemmer av prosjektgruppen ikke er 
medlemmer av referansegrupper.» Prosjektgruppen ble enig om 
å slette denne formuleringen.  
 

a) Referatet ble godkjent med endringen som nevnt ovenfor.  
 

  

Sak 
17/15 

Gruppeintervjuer  
 
Gruppeintervjuene gjennomføres i samsvar med oversikten 
nedenfor: 
 

  

Gruppe Dato Klokkeslett Sted 

Plasstillitsvalgte i Utdanningsforbundet 27.04. 0930-1045 Formannskapssalen 

Rektorene 27.04. 1130-1300 Formannskapssalen 

Referat fra prosjektgruppemøte i 
ungdomsskolestrukturprosjektet  
Mandag 20. april kl 12-15 
Møterom: Kløvfjell 
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Sak nr  Saksbetegnelse, innhold, konklusjon, vedtak Ansvar Frist 

Ungdomsrådet 27.04. 1315-1445 Formannskapssalen 

Økonomiavdelingen 13.05. 1030-1130 Gunn Ellen 

BKFU 13.05. 15:15-16:30 Hørsfjell 

Skoleadministrasjonen* 22.05. 12:30-14:30 Hørsfjell 

Enhet for teknisk drift og EIE 26.05. 1130-1300 Hørsfjell 

Bamble vgs 26.05. 1300-1430 Hørsfjell 

Oppvekst- og kulturutvalget + Rødt 26.05 1500-1630 Hørsfjell 
 

 
a) Plan for intervjuene tatt til etterretning 

 

  

Sak 
18/15 

Status vedr. dokumentasjonsgrunnlag for 
innholdspunktene 1-7 (jf. prosjektplanens kap. 6).  
 
PL informerte om datagrunnlaget KS-Konsulent har mottatt fra 
kommuneledelsen til nå for hvert av punktene, og inviterte PG til 
korte drøftinger på hvert av punktene1, 2, 3, og 4.  
 

a) Ingen vedtak 
 

  

Sak 
19/15 

Drøfting av hvilke ungdomsskolesteder som kan defineres 
inn i alternativ b (2 skolesteder) og alternativ c (3 skole-
steder).  
 
PG drøftet ulike muligheter for alternativ b og c. Bl.a. var PG 
opptatt av hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at det 
planlagte utbyggingsprosjektet for Bamble videregående skole 
skal bli realisert, og om dette har sammenheng med hvilken 
ungdomsskolestruktur Bamble kommune velger. Det er satt av 
kr.50 mill til Bamble videregående skole i fylkeskommunens 
investeringsbudsjett 2017-2019. KS-Konsulent ønsker å ta dette 
opp i gruppeintervjuet med representantene fra Bamble 
videregående skole og Telemark fylkeskommune.  
 
KS-Konsulent ønsker å utrede pedagogiske konsekvenser av 
alternativ d (dagens ungdomsskolestruktur med fem 
ungdomsskoler) først, for så å ta utgangspunkt i dette når 
alternativ a, b og c skal utredes.  
 

a) Formelt vedtak ble ikke fattet 
 

  

Sak 
20/15 

Definisjon av begrepene «kort sikt» og «lang sikt» i denne 
utredningen. 
 
Etter en kort drøfting samlet PG seg om følgende forståelse av 
de to begrepene i forbindelse med denne utredningen:  
 

a) Med «kort sikt» menes fra og med skoleåret 2016/2017 
b) Med «lang sikt» menes fra og med skoleåret 2018/2019 

 

  

Sak 
21/15 

Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt 

  

 
 


