
NOTAT 

Dato: 21.oktober 2020 

INFORMASJONSPLAN – NYE KIRKEBYGDEN SKOLE 

1. Bakgrunn 

Å bygge en ny skole er et stort løft for Våler kommune. Det har vært en klar forutsetning fra det 

politiske miljøet at brukere, ansatte og befolkningen skal være delaktige og involvert i byggingen av 

Nye Kirkebygden skole. 

For å kunne oppnå en god involvering er det av stor betydning at vi får til et helhetlig 

kommunikasjonsarbeid – så tidlig som mulig i planleggingsprosessen og under selve byggingen. 

Denne planen legger til rette for et løpende informasjons- og kommunikasjonsarbeid gjennom en 

helhetlig kommunikasjonsplan for byggeprosessen – både internt og eksternt. 

Kommunikasjonsplanen gir overordnede føringer og er samtidig en tiltaksorientert plan for 

kommunikasjonsarbeidet. 

2. Interessenter/målgrupper 

Interessentanalyse 

Interessent (rolle) Behov som skal ivaretas Strategi 

   

Elever, foreldre mv Involvering og informasjon 4 

Ansatte, tillitsvalgte og 
verneombud 

Involvering og informasjon 4 

Politikere Involvering, fatte vedtak og 
informasjon 

4 

Administrativt personell 
(IKT, økonomi, personal 
mv) 

Involvering og Informasjon 3 

Helse, barnehager, 
barnevern, PPT 

Involvering og informasjon 3 

Teknisk personale – 
Herunder også 
renholdere 

Involvering og informasjon 4 

Frivillige lag og foreninger Informasjon 2 

Øvrige  Informasjon 1 

   

 

De ulike interessegruppene har ulike behov for informasjon og involvering. Enkelte har behov for 

sterk involvering og informasjon, mens andre i noe mindre grad. 

I «strategi» kolonnen over er dette angitt med tall, hvor 4 er høy involvering og informasjon, mens 

tallet 1 indikerer kun enkel overordnet informasjon. Dette er forhold som kan endre seg etter hvert 

som prosjektet skrider frem 

3. Informasjons- og kommunikasjonskanaler 

Publiseringskanaler 



 Hjemmesiden til Våler kommune 

 Facebook 

 Nyhetsbrev 

 Media 

 Teams 

 Skolens egne kanaler?? 

 E-post/SMS 

 

4. Informasjons- og kommunikasjonstiltak 

Informasjon til befolkningen 

Det bør vurderes å opprette en egen link på hjemmesiden hvor grunnlagsdokumenter, planer og 

fremdrift legges. 

Ved ulike positive milepæler må det vurderes å lage egne pressemeldinger, samt øvrige kanaler som 

hjemmeside og Facebook. 

Informasjon til elever og foresatte 

Slik byggingen nå er planlagt, innebærer det at vi på det samme området parallelt skal drive de 

vanlige aktivitetene. Det må informeres om de utfordringer dette kan gi i form av ekstra 

sikkerhetstiltak, tiltak i form av støydempende tiltak mv. 

Informasjon om disse forholdene må kommuniseres på en god måte, både internt og eksternt. Bruk 

av hjemmesiden, de vanlige informasjonskanalene til skolen samt Facebook bør vurderes. 

Informasjon til ansatte, tillitsvalgte og verneombud 

I stor grad vil informasjon til egne ansatte, tillitsvalgte og verneombud følge de ordinære kanalene 

kommunedirektøren benytter med kommunikasjon som faste møter hver måned, samarbeidsmøter, 

AMU møter mv. I tillegg vil også denne gruppen ha behov for informasjon via nyhetsbrev mv. 

Informasjon til politikere 

Formannskap og kommunestyret skal i stor grad vedta de endelige planene. For at de skal kunne 

fatte kunnskapsbaserte vedtak, må det være god involvering og informasjon gitt fra prosjektledelsen.  

Informasjon til lag og foreninger 

Lag og foreninger som benytter arealer i skolen på kveldstid bør få uttale seg i forhold til sine behov, 

og kunne få informasjon løpende 

Øvrige 

Generell informasjon til alle kommunens innbyggere bør legges på hjemmesiden, deles via Facebook 

og i enkelte tilfeller også via pressen hvor det utarbeides pressemeldinger 

 

Ivar Nævra 


