
Møte i Rana Rotaryklubb 12.03.2015 – Polarsirkelen Videregående

Møtested: Meyergården

Møtetidspunkt: 19.30

Til stede: 11 medlemmer

President Linda Heian ønsket velkommen til møtet.

3 min ved:

 1. Steinar Høgaas med forklaring av PETS – President Elect 
Training Seminar – den kommende distriktguvernørens opplæring
for innkommende presidenter, opplæring til utvikling av klubben.

 2. Aslak Himle om forsøk på svindel på internett, men han hadde 
ikke latt seg lure.  Dessuten at han var flytta til Mo Industripark, 
sammen med Helse og Sikkerhet.  

Kaia Erlandsen, rektor 
ved Polarsirkelen vgs.: 
Samlokalisering av 
Polarsirkelen vgs.  

Skolene på Mo ble 
administrativt slått 

sammen i 2007.  Det er viktig å komme under samme tak for å unngå 
bussing av elever, og for å kunne få til en mer effektiv drift.

Polarsirkelen videregående skole blir Nord-Norges nest største skole, bare
slått av Bodø vgs.  Den samlokaliserte skolen bygges på Mjølan.

Byggetrinn 1 er begynt.  KEM-hall skal stå ferdig i mai (KEM – Klima, 
Energi, Miljø).  TIP-hall skal være ferdig til jul.  Den skal huse Teknikk og 
industriell produksjon (TIP).  Utbygging av basen – for elever som trenger 
spesiell tilrettelegging, 15 -25 elever, skal være ferdig til neste skoleår.

Rektor kom inn på hva som gjøres ved studiested Kongsvegen når så 
mange flytter ut, men noen utdanningsprogram fremdeles er igjen.

Med byggetrinn II skal resten flyttes.  Det vil si hele studiested Moheia og 
resten av elevene ved Kongsvegen.  Skolen skal stå ferdig i 2018.  Da får 
den 1410 elever og 275 ansatte.



Det er ikke lagt inn lokaler for Transport og Logistikk, en vg2 etter Salg og 
Service, det finnes i Sandnessjøen.  Og det bygges ikke lokaler for dans.

Tannklinikken skal også inn på Mjølan, og et parkeringshus på 3000 kv.m. 
Det skal bygges en flerbrukshall på kommunal tomt i tilknytning til skolen.

Kaia Erlandsen viste skisser og planer av utbygginga, bl.a. hvor de 
forskjellige byggene skal plasseres.  Arkitekt Hamre står for tegning av 
skolen.  De har brukt Hadeland vgs som inspirasjonskilde.

President Linda takket til slutt for et interessant foredrag.

Synnøve Solbakk  

Ref.


