
REFERAT FRA MØTE PÅ TINGVOLL 14. januar 2010 

Representanter for interimsstyret for Hedalen Montessori Ungdomsskole hadde bedt om et 

møte med kommunen for å drøfte overgangen fra offentlig ungdomsskole til friskole for 

ungdomstrinnet i Hedalen. 

Til stede fra kommunen: Ordfører Kåre Helland, Rådmann Erland Odden og tjenesteleder 

Inger Randi Islandsmoen Kleven. 

Til stede fra interimsstyret: Tor Ingar Nordby, Åse Kulterud og Gunvor Heiene 

Agenda for møtet: 

1. Overgang fra offentlig skole til friskole, - skoleåret 2010/2011. Dette var 

hovedsaken som ble drøftet på møtet. 

2. Leie deler av Hedalen skole til Hedalen Montessori Ungdomsskole 

Tor Ingar Nordby innledet med bakgrunn for vår henvendelse og hvem som har gitt mandat til 

utvalget:  

-  Utvalget har fått sitt mandat fra interimsstyret i Hedalen Montessori Ungdomsskole.  

Interimsstyret har fått sitt mandat gjennom: 

- bydemøte med 130 personer til stede  

- samt fra119 elever via sine foreldre ved Hedalen barne- og ungdomsskole og Hedalen 

Barnehage.   

Bakgrunnen for at foreldrene til alle barna, fra 0 til og med 9 klasse, er forespurt, er at dette er 

valg som vil berøre dem alle. 

Mandat  

starte en friskole, dersom den offentlige skolen blir borte,  

- ordne alle praktiske detaljer for å få på plass en søknad før 1. april, 

- legge til rette for lærerkrefter som har denne spesielle pedagogiske kunnskapen.  

 Vi har i dag 4 lærere som starter utdanningen sin nå, med sikte på å få godkjent 

kompetanse i montessoripedagogikk. Vi er godt i gang med å skaffe nødvendige 

økonomiske midler for at studentene/lærerne skal få en så ubekymret økonomisk 

situasjon som mulig. 

 Selskapsformen som blir valgt er en stiftelse der bygdefolk, bedrifter og lag / foreninger blir 

invitert til å være med i spleiselaget. Det er til nå gitt løfte om ca. 400.000 kr fra 

enkeltpersoner og næringslivet , og det fortsetter å strømme inn penger, så vi ser det som 

sannsynlig at vi kan samle inn 1 mill. kr til formålet. 

 

 



 

Montessoriskolen kan ikke komme i gang før høsten 2011.  Derfor er det viktig at 

interimsstyret så snart som mulig utarbeider en plan for hva som kan gjøres skoleåret 

2010/2011for å unngå at elevene må bytte skole flere ganger. 

Åse føyde til at foreldrene er veldig urolige for hva som kommer til å skje med skolen vår 

framover, så det er viktig å få en avklaring så fort som mulig. Styret har ingenting imot skolen 

på Bagn. Den kan være like bra som skolen i Hedalen, så det har ingenting med det å gjøre, 

MEN REISETIDA BLIR FOR LANG. 

Rådmannen gjorde rede for kommunens behov for å spare penger. Ordføreren fulgte opp og 

understreket nødvendigheten av å spare. Kommunen har forståelse for at foreldrene i Hedalen 

syns det er for langt, men kommunestyret fant det likevel nødvendig å lande på den løsningen 

som de mente var den enkleste å gjennomføre for å spare penger. Hvis det skal fortsette som 

nå, vil det bli så lite penger pr. elev at det kan bli uforsvarlig. Ordføreren kan ikke på 

nåværende tidspunkt si at de vil fortsette ungdomsskolen i Hedalen i skoleåret 2010/2011. Det 

må kommunestyret ta stilling til i februar. Men kommunen er ikke uvillig til å samarbeide for 

å finne løsninger til beste for elevene. 

Det var enighet om at det kan være et tap for barneskolen i Hedalen faglig sett hvis 

ungdomsskolen blir borte. En overføring av ungdomstrinnet kan medføre en overføring av 

faglig dyktige lærerkrefter. For å unngå dette er skolens behov for kompetanse et viktig 

kriterium dersom det blir behov for overføringer av lærere fra skolen i Hedalen neste skoleår. 

Nå vil kommunen avvente høringsrunden, og rådmannen skal deretter skrive sin 

saksutredning for kommunestyret til februarmøtet. Der vil han også ta med konsekvensen av 

at Hedalen Montessori Ungdomsskole blir stiftet. 

Overgang fra offentlig skole til friskole, - skoleåret 2010/2011. 

Det ble i møtet enighet om at avklaring rundt dette er viktig å få på plass snarest mulig. 

Rådmannen ville ta dette med i saksutredningen til kommunestyremøtet der skolesaken skal 

avgjøres slik at kommunestyret kunne ta de nødvendige avklaringer i kommunestyremøtet. 

Eventuelle uklarheter må avklares snarest mulig etter kommunestyremøtet. 

Det var bred enighet om at dette arbeidet måtte ha som målsetting at løsninger som blir valgt, 

er til barnas beste. 

Leie deler av Hedalen skole til Hedalen Montessori Ungdomsskole 

Muligheten for at Hedalen Montessori Ungdomsskole kan leie deler av Hedalen skole ble 

drøftet. Kommunen har ingen prinsipielle innvendinger mot å leie ut lokaler til friskolen. Det 

er plass til ungdomsskolen der nå, så en regner med at det vil gå bra i framtida også. Men 

ordføreren understreket at dersom det skulle bli en forandring slik at de trenger plassen sjøl, 

vil det stille seg annerledes.  



Ingen av partene fant det hensiktsmessig å gå i detaljer om leieforholdet nå. Inger Randi 

Islandsmoen Kleven opplyste at departementet ikke krever at spørsmålet om lokaler er avklart 

før skolen blir godkjent. 


