Møtereferat
Arbeidsområde/Prosjekt : Referat fra Ad-Hoc-komite for Borgen-prosjektets møte.
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1.

Sted
Asker

Dato
13.03.2015

Nærmiljøkonferansen 29.1.15; sammenfatning av funn.

Sammenfatningen ble presentert i møtet. Den ligger på
http://www.asker.kommune.no/Samfunnsutvikling/Borgenprosjektet/Sammenfatningfra-narmiljokonferansen-pa-Borgen-2912015/
•
Utvalgets samtale kretset rundt betydningen av lokal forankring, samspillet mellom
virksomhet, fag og folkelig engasjement som viktig i arbeidet med omdømmet.
2.

Ny frivilligsentral på Borgen.

Orientering om prosess og status i saken.
•
•

Saken fremmes i formannskapet 17.3.
Søknadsfrist dep 1.4.

3.

Foreldremøtet 9.3 på Hagaløkka skole.

Orientering fra skolen og FAU om ønsket innhold i møtet;
Informasjonsmøte der kommunen orienterer foreldrene om hva som jobbes med i ulike
spor i Borgenprosjektet og på Hagaløkka skole, blant annet med realfagssatsning.

Asker kommune

Side 1

Skisse:
1.
Innledning fra skolen – Rektor og FAU leder ca 20 min.
2.
Ordføreren: Ad hoc komiteen og de politiske vedtakene
3.
Prosjektleder: Prosjekt og effektmålene, fremdrift
4.
Oppvekstdirektør: Realfagsatsing.
5.
Spørsmål fra salen til politikere, rådmann og skolen.
6.
Ordføreren avslutter sin del sammen med komitéen
7.
FAU oppsummerer og avslutter, takker for fremmøte.
Presentasjonen trykkes opp som handout.
Skolen tar ansvar for eventuell tolketjeneste.
Oppvekstdirektør, kommunikasjonssjef og prosjektleder utformer presentasjonen.
4.

Orientering om søknad realfagskommune / skole.

•
Søknad om å bli realfagskommune er sendt. Det didaktiske er vektlagt i søknaden.
Hagaløkka skisseres som kompetansesenter med lokaler og fasilitering som andre kan
komme og bruke. Satsingen gjelder hele kommunen, og man skal iverksette på Hagaløkka
snarest.
•

Prosjektleder utlyses så raskt som mulig.

5.

Kommunikasjonsstrategi for Borgenprosjektet.

Orientering om innhold og status.
•

Økt kommunikasjonsressurs er viktig prosjekt for å nå disse målene.

•
Samspill med lag og foreninger, vel og innbyggere viktig. Multiple avsendere av
budskap forsterker løftet.
•
Jobbe videre med partnere som kan bidra til fokus på f.eks realfagssatsingen. Kan
Næringsrådet kommentere det?
6.

Saker fremover.

•
Tertialrapporten: utvalget ønsker mulighet for å se på – og vurdere om det er
tilstrekkelig ressurser i prosjektet tilstrekkelighet før tertialrapporten behandles.
•
Barnehagene: Invitere virksomhetsleder for barnehagene i området og noen av
styrerne fra de private barnehagene for å presentere struktur, profil i arbeidet,
sammensetning av barnegrupper og kompetanse i personalet. Hvordan er samarbeidet?
Refleksjon rundt «tidlig innsats».
•
Boligpolitikk/ boligstrategi. Se på saken når analysen er klar for å ha den som
grunnlag.

Asker kommune

Side 2

•

ABBL og Askerlia garasjelag har bedt om å få møte utvalget.

•
Analyse: Ønsker om en workshop ca 3 timer for å se grundig på dette. Forslag om
dato 7.4. NB!: Denne datoen er ikke mulig, da ordfører er opptatt. Rådmannen vil komme
tilbake med et nytt forslag.

Asker kommune

Side 3

