
 

  

 

Møtereferat 25.10.2017. Skjærgården Hotell og Badepark 
 

Presidenten ønsket velkommen og leste dikt av Halldis Moren Vesaas.  

Anne ble takket for sitt vertskap på peismøtet 11.10. hvor hun var vertskap for 10-12 med 

servering av ost, kjeks og te. Det ble et fint møte, hvor det også ble laget spørsmål til quiz på 

verdensdagen for polio på Brotorvet. 

På Poliodagen ble det samlet inn kr 1500 og 17 besvarte quizen. Dette anses som et godt 

resultat. Se vår hjemmeside under «Nyheter». 

Presidenten minnet om fristen 1.12 for neste års program i klubben. Dersom noen har 

spesielle ønsker, må disse formidles innen denne dato. 

Tigris 

Geir takket alle som bidro på poliodagen og informerte om den planlagte søknaden til 

District Grant. Tanken er å bruke pengene til flyktningetjenesten. Det søkes om kr 15.000 og 

klubben bidrar med kr 10.000. 

Edrund har vært presidentens representant på distriktskonferanse i Panevezys. Her ga Elin 

og Halvor Thommesen en Paul Harris til Guvernøren i distrikt 1462, noe som ble satt savært 

stor pris på.  

Edrund informerte også om at Ingrid og Per Magne Grandum Berget har testamentert noe av 

sin fremtidige arv til TRF. Dette kom frem på et sonemøte i Riga. 

Rolf hadde kommet over en interessant opplysning på nettet: De som har mange bursdager 

lever lengst. 

Dagens foredrag 

Tema: Skolestrukturen – nytt skolebygg på Grasmyr 

Foredragsholder: Høgne Skjøld 

Man er nå i gang med en konseptutredning, og er godt i rute. Den skal behandles i 

kommunestyret 14.12. 

Det er i dag mye fokus på det fysiske læringsmiljø. Det har derfor vært utstrakt kontakt med 

andre læringsmiljøer, blant annet i Nederland, Oslo (som bygger 10 skoler hvert år) og 

Langesund  
Rotaryklubb 



Trondheim (Høgne kom rett fra Trondheim til vårt møte). Det har vært svært mye kontakt 

med brukerrepresentanter i prosessen, mye mer enn hva som er vanlig. Målet er å ha 

Norges beste skole. 

I tillegg til selve skolen, skal det bygges både idrettshall og svømmehall. Svømmehallen skal 

kunne brukes av innbyggerne, som et folkebad. Det vil bli valgt et konsept med stor grad av 

fleksibilitet for å tilpasse forskjellige behov, delvis på samme tid. Svømmehallen gir 

muligheter for å få spillemidler. 

Skolen skal være åpen for andre brukere utenom skoletid og det satses på høy grad av 

fleksibilitet. 

Det er et budsjett på kr 450 mill, hvorav selve skolen er på kr 270 mill og svømmehallen 70 

mill. Så langt ser det ut som budsjettet skal kunne holde godt. 

I dag er det 514 ungdomsskoleelever i Bamble og elevtallet er synkende. Det skal likevel 

bygges med en fleksibilitet opp til 600 elever. 

Så langs ser det ut som skolen skal bygges i nær tilknytning til Bamble videregående skole og 

at det blir en bilfri «campus» i området mellom dagens ungdomsskole og den nye skolen. 

Bilparkering blir på sørsiden av Bamble videregående, men det blir oppstilling for busser i 

tilknytning til «campus». Dette kan gi en utfordring for parkering til barnehagen, men det 

antas at dette vil være akseptabelt. 

Det er en målsetting at ingen skal sies opp når ny skole tas i bruk. 

Skolen skal huse andre funksjoner enn ungdomsskole, blant annet flyktningetjenesten, et 

tverrfaglig kompetanseteam og kulturskolen. 

Politikerne ønsker primært en helt ny skole, i stedet for å kombinere med eksisterende 

skole. Så langt ser dette også ut til å være det beste alternativet. 

Planen er å ha byggestart høste 2018 og klar til innflytting ved skolestart i 2020. 

Mvh 

Steinar 

 


