
 

PROGRAM UKE 44, 2021   
 

 

     Tema    Deltakere  Sted 

MANDAG  01.11.2021    

14.45 –  
16.00 

 
Agenda: 

- Presentasjonsrunde 
- Presentasjon av tegninger v/ arkitekt Ola 

Roald (30 min) 
- Presentasjon utomhus v/Mari Bergset   

(15 min) 
- Tilbakemeldinger i Padlet verktøy v/Lin 
- Gjennomgang av innspill 
- Oppsummering 

 
Ta med digital enhet. 
  

Alle ansatte ved Sand skole. 
 
Kommunalsjef kultur og oppvekst 
Kommunalsjef organisasjons- og  
samfunnsutvikling og kommunal  
prosjektleder 
 
 
  

Sand skole 

 17.00 – 18.30 Middag   

 19.00 – 20.30 

Agenda: 
- Presentasjonsrunde 
- Presentasjon av tegninger v/ arkitekt Ola 

Roald (30 min) 
- Presentasjon utomhus v/Mari Bergset 
- Tilbakemeldinger i Padlet verktøy v/Lin 
- Gjennomgang av innspill 
- Oppsummering 

 
Ta med digital enhet. 

 
Eksterne brukere: 
 
Lag og foreninger 
Barnehage 
Kommunalsjef kultur og oppvekst 
Kommunalt råd for mennesker  
med nedsatt funksjonsevne 
PPT 
Helsesykepleier/miljøterapeut, 
spesialpedagog  

Sand skole 

 

TIRSDAG  02.11.2021     

08.30 – 09.20 
Universell utforming, 
innomhus og utomhus 

Spesialpedagog og kommunalt råd for mennesker med  
nedsatt funksjonsevne. 

Sand skole 

09.30 – 10.50 
Presentere skisser 
innomhus og utomhus.   
Tilbakemeldinger. 

Elevrådet, elevrådslærer, kommunalsjef kultur og oppvekst Sand skole 

11.00 – 12.00 

Personalfunksjoner: 
ledelse/administrasjon, 
lærerarbeidsplasser, 
garderober og personalrom 

Skolens ledelse, verneombud, tillitsvalgte og kommunalsjef 
kultur og oppvekst 

Sand skole 

12.00 – 12.30 Lunsj   

12.30 – 13.20 

Driftskontor, varemottak, 
driftsarealer utomhus, 
renholdssentral, lager, 
parkering. 

Renholdere, vaktmester, enhetsleder byggforvaltning, vei 
og havn, kommunalsjef kultur og oppvekst 

Sand skole 

13.30 – 14.45 Kunst og håndverk 
Faglærere i kunst og håndverk, kulturskolelærer. 
Representant fra skolens ledelse. 

Sand skole 

15.00 – 16.20 Idrettsavdeling Faglærere i kroppsøving. Representant fra skolens ledelse Sand skole 

16.45 – 17.30 Middag    

18.00 – 19.30 
Presentere skisser 
innomhus og utomhus.   
Tilbakemeldinger. 

Representanter for FAU, SU og leder for ungdomsrådet, 
skolens ledelse, kommunalsjef kultur og oppvekst  

Sand skole 

 

ONSDAG  03.11.2021     

08.30 – 09.20 Naturfag Faglærere i naturfag, representant fra skolens ledelse Sand skole 

09.30 – 10.20 Mat og helse, kantine 
Faglærere i mat og helse, lærer med ansvar for SFO, 
representant fra skolens ledelse 

Sand skole 

10.30 – 11.20 Bibliotek/hjerte 
Lærer med ansvar for skolebibliotek. Lærer med ansvar 
for spesialpedagogisk opplæring. Leselærere. 
Representant fra skolens ledelse 

Sand skole 

11.30 – 12.00 Lunsj  Medbragt 

12.00 – 12.50 
Elevhelsetjenesten, 
rådgivningskontor/hvilerom 

Helsesykepleier/miljøterapeut, rådgiver, PPT.   

13.00 – 13.50 Musikkavdeling, skole 
Faglærere i musikk og sal/scene, kulturskolelærere, 
representant fra skolens ledelse 

Sand skole 

14.00 – 14.40 IT Skolens IKT-lærer, IT-ansvarlig. Sand skole 

14.45 – 16.00 
Trinnområder og 
elevgarderober 
Arbeidsplasser for lærerne. 

Skolens ansatte, skolens ledelse  Sand skole 

 

  



FREDAG  05.11.2021     

09.30 – 11.30 Oppsummeringsmøte 
Skolens ledelse, verneombud, tillitsvalgt og 
kommunalsjef. 

Teams 

 


