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Velkommen til brukermedvirkningsdager i Malangen. 
 

Balsfjord kommune har besluttet at det skal prosjekteres ny 1.-10. skole i Mestervik. Det nye skoleanlegget 
er programmert for 120 elever. I denne forbindelse vil det bli avholdt brukermedvirkningsprosesser den 6. 
og 7. september. For å sikre at skoleanlegget som planlegges vil tilfredsstille brukergruppenes behov og 
ønsker, er prosjektet avhengig av brukernes stemme og den erfaringskunnskapen de er i besittelse av.  
 
Hensikten med brukermøtene er å få oversikt over dagens situasjon og kartlegge brukernes ønsker og 
behov i forbindelse med nytt skoleanlegg. Prosesslederne er pedagogiske rådgivere med skolefaglig 
bakgrunn som vil ta ansvar for gjennomføringen og at nødvendig informasjon blir samlet inn. Møtene vil ha 
noe ulik karakter, men oppbyggingen bygger på følgende metodikk: 
 

▪ Presentasjonsrunde 
▪ Inspirasjon/muntlig presentasjon av rom/funksjon  
▪ Dialog/diskusjon/kreativ prosess 
▪ Oppsummering 

 
 

PROGRAM UKE 36, 2021   
 

 

MANDAG  06.09.2021  DELTAKERE  STED 

09.30 – 
11.00 
 

Personalfunksjoner 
Administrasjon, ledelse, 
lærerarbeidsplasser, personalrom, 
møterom, kopi/lager/produksjon, SFO 
IKT 
 

Merkantil 
Skolenes ledelse 
Kommunalsjef 
 

Sand skole 

11.00 -11.30 Lunsj   

11.30 - 
13.00 

 
Elevworkshop  
- Uteområde 
- Fellesrom 
- Utforming av fysisk  
læringsmiljø  

 
Elevrådet 
Lærer m/ansvar for 
elevrådet 
Rektor 
Kommunalsjef 

Sand skole 

13.15 - 
14.15 

Skolehelsetjenesten  
  
 

 
Skolehelsetjenesten 
Skolens ledelse 
Kommunalsjef 
 

Sand skole 

14.45 – 
16.30 

 
Skolefunksjoner 
Skolens hjerte 
Spesialrom  
 

Ansatte i skolen 
Skolens ledelse 
Kommunalsjef 

Sand skole 

19.00 - 
20.00 

 
Skolen som nærmiljøsenter 
Skolens hjerte 
Skolefunksjoner for utleie (spesialrom 
m.m.) 
Idrettshall 
Uteområdet 

FAU/SU 
Lag- og foreningsliv:  
Kulturskole 
Lag og foreninger  
Barnehage 

Sand skole 

 

TIRSDAG  07.09.2021  DELTAKERE  STED 

12.00 – 
13.10 

Kroppsøvingsarealer  
 

 
Skolenes kroppsøvingslærere  

Sand skole 
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Vel møtt! 

 
 
 
 

 

Skolens ledelse 
Kommunalsjef 

13.20 - 
14.20 
 

Drift og renhold 

 
Renholder 
Driftstekniker 
Skolens ledelse 
Kommunalsjef  

Sand skole 

14.30 - 
16.00 

 
Skolefunksjoner 
Trinnarealer 
Personalfunksjoner 
Uteområde 

Ansatte i skolen 
Skolens ledelse 
Kommunalsjef 

Sand skole 

16.00-16.30 
Oppsummering og veien 
videre 

 
Skolenes ledelse 
Kommunalsjef 
 

Sand skole 


