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Fjarfundur haldinn í Zoom kl. 11.00

Björk opnaði fundinn.
THT og Jón Sæmundsson upplýstu um stöðu mála varðandi kynningu til þeirra hönnuða sem valdir
voru til að gera tilboð í frumhönnun. Ágúst, Jón Sæm og Tómas sáu um kynningu til þessara aðila og
voru haldnir fundir með þeim á Zoom. Fyrst var fundur með Alark þann 25.nóv síðan var fundur með
VA vinnustofu arkitekta þann 26. nóv og síðast var fundað með Arkís þann 27. nóv.
Upplýst var á fundinum að sendvoru út á mánudeginum 30.jan kynningargögn frá fundum með
hönnuðum ásamt teikningum af fyrirliggjandi byggingum. Gert var ráð fyrir að ráðgjafar skili inn
tilboðum með lýsingu á þeirra sýn á verkefnið eigi síðar en fyrir lok dags 07.12.2020.
Var rætt um það hvernig best væri að vinna með gögnin til að fá niðurstöðu sem hægt væri að vinna
með áfram. Aðilar voru sammála að mikilvægt að sá hópur sem hefur kynnt verkefnið fyrir
bjóðendum noti þriðjudaginn 08.12.2020 til að taka saman og vinna úr innsendum tilboðum. Gert er
ráð fyrir að niðurstaða þessarar vinnu verði lögð fyrir Faghóp um þróun skólasvæðisins á fundi
09.12.2020. Vonast er til að hægt verði að leggja fyrir sveitarstjórn þann 10.12.2020 niðurstöðu
fundar Faghóps um þróun skólasvæðis með ósk um að halda áfram með verkefnið. Voru fundarmenn
sammála um þessa tilhögun.
Rýmisáætlun.
Nokkrir aðilar hafa farið inná skjalið um rýmisáætlun, var ítrekað að fundarmenn færu inn á slóðina,
ef það gengur ekki þá væri gott ef þeir hefði samband við Jón Sæm.

Næsti fundur í Faghóp um þróun skólasvæðis verður miðvikudaginn 9. des kl.11.00
Fundi slitið 11.30

