
 

 
 

 

 
Meldal videregående skole 
Orkdal vidaregåande skole  

 

 

Møte i Felles Skoleutvalg for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 05.11.18 kl.09:30 

 

Møtested: Meldal videregående skole 

 

Møtet er åpent og elever kan stille med flere representanter, men bare to fra hver skole som 

medlem av utvalget med stemmerett. På grunn av møterom, servering etc. må det gis melding til  

oyvto@trondelagfylke.no dersom det møter flere enn de som er medlemmer. 

 

Sak 08/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Forslag til vedtak:  

Innkalling og sakliste godkjennes 

 

Sak 09/2018 Referat fra møte 21.3.2018 

Referatet ligger på nettstedet: http://meldal.vgs.no/Om-oss/Skoleutvalg 

 

Forslag til vedtak:  

Referatet godkjennes 

 

Sak 10/2018 Halvårsrapport 2018 

Skolene hadde frist for innsending av halvårsrapport -18 til den 20.august 2018.  

Rektorene orienterer om skolenes status i møtet.  

 
Forslag til vedtak:  

Skoleutvalget tar saken til orientering  

 

Sak 11/2018 Studietilbudet 2019/2020 

Forslag til studietilbud for 2019/2020 er mottatt av skolene, med frist for tilbakemelding til 

Fylkesrådmannen 17.oktober 2018. 

Tilbudet vedtas i Fylkestinget i desember 2018. 

 

Fylkesrådmannen foreslår å ikke lyse ut Vg1 Design og Håndverk, samt Vg2 Data- og  

elektronikk ved Meldal vgs foran kommende skoleår. Dette begrunnes bl.a med lav søkning 

over tid, skolen må tilpasse seg ny ressursfordelingsmodell, og at det er for mange klasser i 

Trøndelag på dette området (El.nikk). 

Det foreslås ingen endringer av tilbudet ved Orkdal vgs 
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De videregående skolene var invitert til dialogmøte om studietilbudet 01.oktober 2018, både 

Meldal og Orkdal vgs var representert i dette møtet. 

 

Meldal og Orkdal vgs har levert inn felles høringsuttalelse for studietilbudet der begge de 

ovennevnte tilbud foreslås utlyst. I tillegg er det ønskelig å lyse ut Vg1 HO med studie-

spesialisering ved Orkdal vgs. 

 

Orkladal Næringsforening og Simpro AS har sendt inn høringsuttalelser. 

Alle innsendte høringsuttalelser som vedrører Meldal og Orkdal vgs vedlagt denne møte-

innkallingen. 

 

Forslag til vedtak:  

Det er viktig at både Meldal og Orkdal vgs opprettholder alle tilbud i tråd med høringsutta-

lelsene. Skoleutvalget støtter uttalelsene fra skolene og næringslivet, og tar saken for øvrig 

til orientering 

 

Sak 12/2018 Framtidas skole - Skolebruksplan 5 (SB5) 

Det vises til tidligere behandlinger av Skolebruksplaner i skoleutvalget. 

 

Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune besluttet i desember 2017, FT-sak 25/17, å sette i 

gang arbeidet med en ny skolebruksplan for de videregående skolene i Trøndelag. 

 

Skolebruksplanen skal være et utviklingsarbeid som sikrer likeverd om de fysiske rammene 

for de videregående skolene. 

 

I juni 2018 fastsatte Fylkestinget hvilke fokusområder som skal ligge til grunn for arbeidet 

med skolebruksplanen, FT-sak 96/18: 

a) Skole og arbeidsliv 

b) Faglig og sosial kompetanse 

c) Nærmiljø og samfunn 

d) Teknologi og relevans 

 

Fastsatte verdier for Trøndelag fylkeskommune skal prege arbeidsmetodikken for 

skolebruksplanen: 

- Åpen og nysgjerrig i holdning 

- Modig og ansvarlig i handling 

 

Utviklingen av de enkelte prosjekter vil søke å legge til rette for gode rammevilkår i forhold til 

framtidens kompetansekrav. Dette gjelder både elevenes faglige kompetanse og å fremme 

«21st century skills», som inkluderer evne til kommunikasjon, kreativ tenkning og innovasjon, 

samarbeid og samhandling samt kritisk tenkning 

 

Verken Orkdal eller Meldal vgs er omtalt i innledningen, men begge skolene vil bli berørt av 

vedtak i tilknytning til en begrenset utbygging av Melhus vgs. 
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Fylkesrådmannens tilrår følgende som omhandler våre to skoler; 

 

«Fylkesrådmannen vil tilrå overfor Fylkestinget i desember 2018 veksten i Skaun ses inn mot 

en samordningsprosess mellom Orkdal og Meldal videregående skoler, samt at det startes 

opp en prosess for videreutvikling av skoleanlegget for Melhus videregående skole med en 

kapasitet på 600 elevplasser og planlagt ferdigstillelse for skolebygget til årsskiftet 

2022/2023» 

 

Meldal og Orkdal vgs var sammen med de øvrige videregående skolene i Trøndelag invitert til 

høringsseminar 01.oktober 2018, begge skolene deltok. 

 

Etter høringsseminaret har skolene utarbeidet felles høringsuttalelse i saken. I tillegg har  

Orkdal og Meldal kommune / Fellesnemda for Orkland sendt inn høringsuttalelse. 

 

Drøftingsnotatet om strategier i Framtidas skole - Skolebruksplan Trøndelag, samt hørings-

uttalelsene som vedrører Meldal og Orkdal vgs vedlagt denne møteinnkallingen. 

 

Forslag til vedtak:  

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

 

Sak 13/2018 Eventuelt 

• Orientering om rektortilsettinger ved Meldal og Orkdal vgs, samt Chr.Thams fagskole 

 




