
Til planforum – Ny sentrumsskole, Sørreisa 

Det første som er viktig å nevne det er at vi er i startfasen med den konkrete planleggingen og det er 

fortsatt mye som må avklares. Derfor foreslår vår skolesjef å involvere en ekstern prosjekt leder inn i 

planleggings/utrednings arbeidet (som ble gjort på Finnsnes).  

Dette planlegges å gjøre når vi melder oppstart av planarbeid med ny sentrumsskole ved å legge ut 

Planprogrammet på høring.  

Vi jobber nå med forprosjekts mandat, parallelt med Planprogrammet for detaljreguleringsplan for 

ny skole, og tenker at en del av teksten som skal synligjøre hva forprosjekt skal gå på kan/må stå i 

Planprogrammet under «Ønsket utnyttelse og alternativer» på side 8. I oppsummeringen under står 

det kort om de utfordringene vi har med skoleplanlegging sett fra stort perspektiv og det vi vil 

komme frem til. 

Kommunen har forventning om å få flere nyttige innspill fra alle som skal delta i planforum. 

 

 

Oppsummering etter arbeidsmøte for skole sak: Forprosjektets mandat  

STATISTISK GRUNNLAG 

I utgangspunktet skal skoleplanlegging inklusiv forprosjektet bygge seg på MMMM i SSB (middels 

prognose), som må/skal sammenlignes med høy prognose (høy nasjonal vekst – HHMH)  fra 

befolkningsframskriving fra SSB med tanke på elevtall.  

 

Dersom de boligplanene i Sørreisa skal realiseres kan det være naturlig å legge til grunn HHMH-

prognose.   



 

PROSJEKTLEDERS MANDAT 

Prosjektlederen skal lede prosessen og ha full oversikt over den, og skal ha ansvar for organisering, 

samling av informasjon, innkalling til møter etc. Administrasjonen skal samarbeide tett med 

prosjektlederen og bidra til planlegging der det er behov for det.  

 

OPPBYGGING AV PROSJEKT 

Det forutsettes at Forprosjekt skal bli delt i tre bolker/seksjoner: 

- Sentrumsskole  (5-10 trinn i dag) 

- Kokkeskolen  

- Ny sentrumsskole 1-4 trinn 

Alle tre seksjonene er tett knyttet til hverandre og derfor må arbeid foregå parallelt og på tvers av 

disse. 

Gitt: 

- Etter vedtaket av Kommunestyret i sak 53/12 skal barneskolen lokaliseres i sentrum og bli en 

del av skolestrukturen og kokkeskolebygget blir en del av skolestrukturen.  

- Det er knapt med ledige plasser i eksisterende skole for 5-10 trinn 

- Eksisterende trafikale forhold inkludert trafikksikkerhet er ikke tilfredsstillende rundt 5-10 

skole og hallene 

- Kokkeskolen står tom fra sommer 2016 (man går ut av det blir driftsfordeler 

(personalressurssambruk) ved å slå sammen skolebiblioteket 1-10 trinn og folkebiblioteket 

og at hvis folkebiblioteket flytter inn i «kokkeskolen» sparer (omdisponerer) kommunen ca 

400000,- i leieutgifter) 

 

UTREDE  

Sentrumsskole  (5-10 trinn i dag) 

Utearealer - vurdere behovet på utbedring/oppdatering av eksisterende utearealer, 5-10 trinnsskole. 

(uteområde, parkeringsplasser)  

Kokkeskolen 

Forprosjektet må avklare mulighetene for samlokalisering og sambruk knyttet til skolens direkte bruk 

og andre skolerelaterte skole- og ungdomstjenester og andre aktører, eksempelvis 

skolehelsetjeneste, bibliotek, ungdomsarealer (hva er bygget mest egnet til).  

  



Ny sentrumsskole 1-4 trinn 

Innearealer – forprosjektet må kvalitetssikre arealbehov til undervisningsformål, arbeidsplasser til 

lærere og andre ansatte  

Utredning i forhold til Planprogram til Ny sentrumsskole 1-4 trinn for det.2. alternativet – plassering 

av hallen. I tillegg må det foreligge vurdering om hva som er hensiktsmessig å bygge ved den nye 

skolen – svømmehall eller fotballhall.  

 

I disse 3 seksjonene skal også vurderes/utredes: 

- Pedagogiske forhold 

- Trafikkforhold  

- Trafikksikkerhets forhold 


