
Møtereferat - Prosjektering av ny barnehage og kulturhusdel ved Tolga skole 

Dato: 20.04.2018 
 

Gruppe: Prosjektgruppa 

Tilstede: Ragnhild Aashaug, Harald Sørli, Bjørn Morten Galaaen, Inge Erlimo, Astrid 
Moen, Lotte Iversen, Berit K. Graftås, Roar Sandvik (for May Irene Løseth), 
Eivind Moen 
 

Forfall: Marit Gilleberg, Reidun Joten, Live M. Ryen, May Irene Løseth 
 

Andre tilstede: Norconsult v/Bjørn Fredheim, Birgit Wikan Berg 
 

Referat fra  
forrige møte: 

Referat fra møte 06.04.2018 gjennomgått.  
Ingen merknader. 
 

Tema: 
Planløsning  
alt. 3B og 3C 

Norconsult gikk gjennom siste bearbeiding av planløsningene for alt. 3B 
og 3C, datert 19.04.2018: 
Alt. 3B:  
Med full «varm» kjeller under kulturhusdelen og «kald» kjeller under 
barnehagen. 
Kjellerhøyde = 3,5 m. Løsning med trappet lyssjakt mot musikkrom og 
forming. 
 

 Alt. 3C:  
Med både «varm» og «kald» kjeller under kulturhusdelen og forming 
(sløyd/tekstil/keramikk) plassert i kjelleren under barnehagen. Øvrig areal 
under barnehagen blir «kaldlager». 
Varme rom under barnehagen reduseres fra 262 m2 til 212 m2. 
Lyddempingen mellom barnehagen og forming blir god. 
 

Felles for begge 
planløsninger 

Kostnader til lyd og lys i kulturhussalen ligger ikke inne i 
kostnadsoverslaget for mulighetsstudie 3. 
Det legges opp til mobil garderobe i foajeen, som trekkes ut fra lager. 
Dersom det er økonomisk mulig, er det ønskelig å flytte ut trafo som står i 
dagens skole. Dette p.g.a. elektromagnetisk stråling. I planløsning 3B og 
3C er det planlagt garderober over trafoen. 
Det er i dag problemer med kloakken (soil) fra planlagt barnehage og ned 
i kjelleren. 
Kreative rom kan også brukes av barnehagen. 
Amfi utenfor kulturhusdelen har en kostnad på kr. 300.000. 
Ønsker/behov: 

 Større vaskesentral 

 Ladesentral for kjøretøy for funksjonshemmede + lagermuligheter 

 Kontorplass for renholder/vaktmester. 

 Kjølerom for søppel 
 

 Gjennomgang av skolearealet: 
Det er ønskelig med et ekstra klasserom ved et evt. behov for deling av 
trinn. 
Alternative løsninger for pauserom og møterom. 
 

 Gjennomgang av barnehagearealet: 
Mange små rom gjør renholdet vanskeligere. 
Brannsikkerheten i form av rømningsveier skal ivaretas. 



Barnehagen trenger gode lagermuligheter, men dette kan også være 
skap. 
Adkomst til ventilasjon over barnehagen må løses. 
 

Kostnader Norconsult la fram kostnader for investering og drift for de kreative 
fagene for alt. 3A, 3B og 3C. 
Justert oversikt datert 20.04.2018/rev A følger vedlagt møtereferatet. 
 

Konklusjon Prosjektgruppa er enig om at alt. 3C er beste løsning. 
 

 Det tette samarbeidet mellom kulturskolen og de kreative fagene er 
viktig. 
 

Tema:  
Bruken av 
kulturhussalen 

Referansegruppa fikk ikke tid til å diskutere bruken av kulturhussalen. 

Tema:  
Sambruksseminar 

I samarbeid med Bylivssenteret og Norconsult blir det sambruk- og 
flerbruksverksted på dagtid og kveldstid mandag 7. mai. 
Det blir verksted for ei utvidet prosjektgruppe som «endringsagenter» i 
Blåfløyen på Tolga Omsorgstun fra kl. 12:30 – 15:30. 
 

Fra kl. 18:30 – 21:30 innkalles alle ansatte innen sektor oppvekst (skolene, 
SFO, barnehagene og kulturskolen), kultur (fritidsklubben, Nord-Østerdal 
Musiker) og berørte innen renhold og tekniske tjenester til verksted i 
Vidarheim. 
Verkstedet på kveldstid blir i tillegg åpent for alle, der det blir sendt 
særskilt invitasjon til alle i innspills- og medvirkningsgrupper, FAU, 
samarbeidsutvalget for barnehager, eldrerådet, ungdomsrådet, rådet for 
likestilling for universell utforming, Dølmotunets Venner, lag og 
foreninger som er knyttet opp mot Vidarheim og Dølmotunet og 
idrettslaget. 
 

Tema: 
Studietur til Nardo 
skole og barnehage 
26/4 

Det legges opp til studietur til Nardo skole og barnehage torsdag 26/4. 
Avreise med minibuss fra Tolga kl. 07. Program med innlagt arbeidslunsj 
fra kl. 10-13. Avreise tilbake fra Trondheim senest kl. 13:30. 
 

Følgende medarbeidere blir med på studieturen: 
Silje Andrea Moen, Astrid Moen, Hild Tove Tollan, Pia Volden, Ann 
Sæther, Anne Maren Røseplass, Inger-Stine Riise, Roar Strømli, Roar 
Sandvik, Ingvild Aas, Ragnhild Aashaug og Harald Sørli. 
 

Tema: 
Innspill utearealene 

 

Tiltak / 
Saker til oppføling: 

 Det arbeides videre med planløsning 3C. 

 Studietur til Nardo skole og barnehage gjennomføres torsdag 26. april. 

 I samarbeid med Bylivssenteret og Norconsult gjennomføres det 
sambruksseminar/sambruksverksted på dagtid og kveldstid mandag 7. 
mai. 

 

Framdrift: Ingen forslag til endringer i framdriftsplanen. 
 

Neste møte: Ved behov innkalles det til møte fredag 04.05.2018 kl. 08:00 – 10:00: 
Storstua. Ellers blir neste møtepunkt for prosjektgruppa mandag 7. mai 
fra kl. 12:30 – 15:30. 

Referent: Eivind M 

 



 


