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FORORD

”We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us”

Denne setningen av Winston Churchill gjelder også for skolebygg.

Stortinget satte i 2001 i gang et nasjonalt ”skippertak” (2002-2010) for rehabilitering og
utvikling av våre skolebygg. En nasjonal rådgivningstjeneste ble vedtatt opprettet for å bistå
kommunene. NKF’s Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer deltar sammen med en rekke
andre organisasjoner i referansegruppen for denne tjenesten.

I dette temahefte settes søkelyset på forholdet mellom skolebygget og bruken av skolebygget.

I del I ”Utfordringer og muligheter” viser vi hvordan skolen er i stadig endring.
Vi peker på noen sentrale trekk i dagens situasjon og reiser spørsmål om hvordan dette
påvirker skolebygget og bruken av skolebygget. Vi setter fokus på ”de hellige rom” i skolen
som ofte kan brukes til flere formål. Vi setter også et viktig fokus på økonomien.
God arealutnyttelse = god økonomi. Til slutt i del I drøfter vi hvordan man kan sett i gang
prosesser for å få til en bedre arealbruk.

I del II ”Skoleeksempler” presenteres 4 eksempler. Det første eksempelet er hentet fra
Ringerike som har satt i gang en prosess for å bedre arealbruken i skolebyggene i hele
kommunen. Eksempel nr 2 er hentet fra Kirkeby barneskole på Elverum kommune som har
flyttet personalrommet til inngangspartiet og dermed blitt kvitt mye av mobbeproblemet i
skolehverdagen. Eksempel nr 3 er hentet fra Veien barneskole på Ringerike som har revet
korridorene og klasserommene og innredet skolen på nytt tilpasset nye læreplaner. Det siste
eksempelet er hentet fra Lindhøy barneskole på Tjøme som har bygget et meget arealeffektivt
skolebygg som er tilpasset nye læreplaner.

Målgruppen for heftet er beslutningstakere i kommunene. Det vil si
♦ bruker (rektorer, skoleadministrasjon, tillitsvalgte)
♦ eier (folkevalgte som har ansvar for skoleanleggene)
♦ forvalter (bygg/og eiendomsansvarlige for kommunens skoleanlegg)
♦ andre involverte (elever, foreldre, næringsliv, lag og organisasjoner)

Temaheftet er utarbeidet av dr.ing Fredrik Horjen i samarbeid med Eldar Dybvik,
seniorrådgiver på avdeling for oppvekst og opplæring hos fylkesmannen i Vestfold, på
oppdrag fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) ved Forum for Offentlige Bygg og
Eiendommer (FOBE).

Oslo januar 2005

Arnold Askeland Gunnar Jødahl
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DEL I. UTFORDRINGER OG MULIGHETER

En grunnskoles nære historie og framtid kan se slik ut:

År Bakgrunn Fysiske tiltak
1969 Byggefelt – mange nye barn trenger skole Bygge skolen
1976 Flere elever Bygge på skolen
1987 Helse, miljø og sikkerhetsforskrift (HMS) Nytt

ventilasjonsanlegg
1993 Skole fritidsordning (SFO) Bygge på skolen
1995 6-årsreformen Bygge om skolen
1997 Ny læreplan (L97) Bygge om skolen
2000 Arbeidsrom for lærere Bygge på skolen
2004 Oppløsning av bestemmelsene om klassedeling.

Omorganisering til basisgrupper
Bygge om skolen

SCENARIER :
S1 Ny læreplan

Fokus på basisfag og individuell tilpasning.
Bygge om skolen ?

S2 Bærbar skole
Elever bruker programmer fra internett og kommuniserer med
lærere og andre ressurspersoner nasjonalt og internasjonalt
uavhengig av tid og sted.

Redusert behov for
skolebygg ?

S3 Grendesenter
De eldre, næringsliv, kultur og idrettsliv i lokalmiljøet inviteres
og involverer seg. Skolen blir møteplass.

Bygge om skolen ?

S4 Kapitalbehov
Svak økonomi tvinger kommunen til å redusere sine
arealkostnader

Selge skolen ?
Redusere arealene ?

Eksemplet over illustrerer at skolen er i stadig endring. Forandringene fortsetter og
endringstakten vil trolig øke. Det stiller krav til fleksible skolebygg, men også fleksible
brukere som utnytter mulighetene som skolebygget gir.

Kommunene har begrensede ressurser. For skolens del er det viktig å vurdere hvor mye
ressurser man skal bruke på skolebygget i forhold til den pedagogiske virksomheten.
Gjennomsnittlig brukte norske kommuner 63.000 kr per elev i grunnskolen i 2003 (15 -
referanseliste bak).

Huskostnaden per elev kan variere mellom 8.000 og 26.000 kr per elev per år i 2003 (15)
avhengig av om skolen er ny eller gammel, og avhengig av areal per elev. Lærerresursen per
elev utgjør tilsvarende mellom 30.000 og 90.000 kr per elev per år. For en kommune er det
viktig å spørre hvordan man skal bruke ressursene. En av nøklene til lave kostnader er å
utnytte arealene best mulig.
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 Organisering av undervisningen

Organiseringen av skolen bestemmer rombehovet. De fleste skoler er bygget for
klasseorganisering. Det betyr at alle rom som klasserom, spesialrom, gymsal  og garderober er
dimensjonert for elevgrupper på 25-30 elever. Rommene er forbundet med korridorer. Denne
måten å utforme skolearealer på medfører at en rekke rom på skolen til en hver tid står
ubrukte og mye areal går med til transport. Det medfører at arealeffektiviteten i tradisjonelle
skolelokaler blir lav.

Etter innføring av ny læreplan i 1997 er det planlagt og bygd en rekke nye skoler basert på en
annen pedagogisk tenkning. Disse skoleanleggene har flere rom beregnet på flerbruk,
størrelsen på elevgruppene varierer mer, undervisningstilbudet er mer orientert mot læreren
som veileder  og elevene har større innvirkning på egne læringsprosesser, blant annet
gjennom individuelle arbeidsplaner og prosjektarbeid. Gjennom flerbruk, fleksibilitet,
myldrearealer, og alternativ utforming av undervisningsarealer og spesialrom er
arealeffektiviteten vesentlig større.

Etter  endring av opplæringsloven fra 2002 er bestemmelsene om klassedeling opphevet og
skolen kan variere gruppestørrelsen etter behov.

Med nye læreplaner fra 2006 kommer nye krav til skolen.  Kravet om at skolen skal gi en
undervisning som passer det enkelte barn er betydelig skjerpet. Grunnleggende ferdigheter i
fagene norsk, engelsk og matematikk skal prioriteres på alle trinn, og sosial kompetanse og
digital kompetanse er definert som nye basisferdigheter.

I dette heftet viser vi eksempler på vellykkede prosjekter. Et ombyggingsprosjekt, Veien
barneskole på Ringerike som har fått økt elevkapasitet uten å øke arealet, og ett
nybyggprosjekt – Lindhøy barneskole på Tjøme som har 8 kvm per elev.

Veien barneskole før ombygging. Foto : Reidar Olsen Veien barneskole etter ombygging. Foto : Fredrik Horjen
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Fra lærer til leder ?

Et sentralt spørsmål i organisering av skolearbeid er hvor mange elever en lærer kan lede og
følge opp individuelt. I arbeidslivet regner man at en leder kan ha et kontrollspenn på 5-15
personer avhengig av oppgavenes kompleksitet og den enkeltes behovet for veiledning. Dette
faller innenfor rammen av lærertetthet i norske grunnskoler som i 2003 var på 12,5 elever per
lærer (14). Med assistenter er det 11,3 elver per voksen i grunnskolen.

Med omorganisering av undervisningen fra klasser på 25-30 elever til mindre grupper øker
fleksibiliteten og frihetsgraden betraktelig for lærere og elever. Det er mye lettere å
koordinere, kontrollere og lede en gruppe på 10 - 15 framfor en gruppe på 25-30 elever. En
gruppe på inntil 15 kan arbeide i små rom på ned mot 25 kvm, den kan lett slå seg ned i større
rom som tradisjonelle klasserom, bibliotek, kantine osv. med en lærer tilstede. En gruppe på
10-15 elever kan også lettere bevege seg gjennom et skolelandskap uten å forstyrre andre
elever og det er lettere å dra på ekskursjoner. Det er lettere for læreren å følge med den
enkelte elev.
Den nye organiseringen krever noen større rom for fellessamlinger, forestillinger,
forelesninger og kulturarrangementer.

Veien barneskole. Foto: Fredrik Horjen

Veien Barneskole. Foto : Reidar Olsen

Veien Barneskole. Foto : Reidar Olsen
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”Kriker og kroker”

I en rapport fra Nordland Fylkeskommune om framtidens videregående skole (  5 ) står det :
”Besøk på nye skoler viser at elevene benytter seg av ledige områder, repos, kantine, "kroker
og kriker" til læringsarbeidet."
I den samme rapporten er følgende høringsuttalelse fra elevorganisasjonen gjengitt :
"Det må på hver skole være en kombinasjon av åpne og lukkede miljøer, slik at enhver kan
velge hvilket lyd- og nærhetsnivå han/hun ønsker å oppholde seg i til enhver tid."
"Brukerne av skolene må ikke føle at de er "på utstilling" hele dagen og kombinasjonen av
åpne og lukkede miljøer vil sannsynligvis være den løsningen som er lettest for de fleste å
tilpasse seg til."
Barn og ungdom i grunnskolen oppholder seg store deler av dagen på skolen og har de samme
behovene som elever i den videregående skolen.

Øverst til venstre : ”Innvendig terrasse” : Lindhøy barneskole.
I midten: ”Bak skjermveggen”. Veien barneskole.
Til høyre : ”I trappa” : Lindhøy barneskole.
Nederst : ”Akvarieplassen” : Lindhøy barneskole
Foto : Fredrik Horjen
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Skolens hellige rom

En overordnet utfordring er å kombinere fleksibilitet med hensiktsmessighet og
arealeffektivitet. I stor utstrekning vil vi hevde at et vellykket resultat dreier seg om å bryte
noen tradisjonelle forestillinger om bruk av skolens ”hellige rom”, som vi vil dele i fem
grupper.

1. Klasserommet
Tidligere skoletenkning har gått ut på å supplere klasserommet med andre rom, som
grupperom osv.  Nå må skoler erstatte klasserommet med andre rom. Her ligger et vesentlig
potensiale for arealeffektivitet.

2. Spesialrommet
I tradisjonell  skoletenkning var spesialrommene reservert faglæreres undervisning innenfor
fag som naturfag, heimkunnskap, kunst og håndverk, gymsal mv. I en arealeffektiv
skoletenkning kombineres bruksområder og funksjoner på nye måter. En vanlig kombinasjon
er å koble sammen skolekjøkken med kantine og bruke denne avdelingen til utleieformål.
Lindhøy skole på Tjøme har utformet et rom som både kan veksle mellom aula, kantine,
kjøkken, arbeidsplass og møteplass ( 1 ). En ny trend er å ta rommene for kunst og håndverk,
naturfag mv. i bruk  som verksteder,  utstillingslokaler og som samarbeidsarena med foreldre,
pensjonister og næringsliv.

”Multirommet” på Lindhøy barneskole. Foto : Fredrik Horjen

   Veien barneskole før ombygging. Foto : Reidar Olsen
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3. Lærerrommet
Skolens personalavdeling er arealkrevende og har tradisjonelt vært lukket  for samspill med
andre funksjoner og grupper.

Det behøver ikke å være slik. Vi viser i del II et eksempel fra Kirkeby grendeskole i Elverum
kommune som har flyttet lærerrommet ned i foajeen (2).  Charlottenlund og Åsheim
ungdomsskoler i Trondheim har kombinert personalrom, møterom,  grupperom,
konferanserom og kantine for alle skolens brukergrupper i et sentralt beliggende fellesareal.
Andre  skoler flytter lærernes arbeidsrom ut til elevarealene og kombinerer dem med ulike
typer faglig og personlig veiledning.

4. Datarommet
Mange skoler har egne datarom. Undersøkelser viser at rommene ofte står låst og blir lite
brukt.

Moderne kunnskapsbedrifter arbeider med trådløse nettverk  og bærbare datamaskiner.
Lærerhøgskolen i Tønsberg ( 16  ) har gamle og uhensiktsmessige lokaler. I stedet for å bygge
om skolen har de utstyrt alle studenter med bærbare datamaskiner. Studentene jobber på helt
nye måter, på nye steder (kantine, fellesrom og i biblioteket, de jobber mye mer og de får
bedre resultater. Det går altså an å endre læringsprosessene radikalt uten omfattende
ombygging av skolen.  I en rehabiliteringsprosess kan man kunne reise spørsmålet om hvor
mye man må  redusere arealet med for å forsyne alle elever med bærbare pc er ?  Hvis arealet
per elev blir redusert fra 20 kvm til 10 kvm så kunne man spart  inntil 10.000 kr per elev i året
i bygningsutgifter, nok til bærbart PC- utstyr og drift av nettverk.

Stort rom, flott utsikt – for langt fra elevene ?Foto: Fredrik Horjen

   ”Bærbart” datarom  på Veien barneskole. Foto: Reidar OlsenDatarommet. Foto: Fredrik Horjen
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5. Korridorene

En ekstra arealmessig ressurs ligger i korridoren. Med bærbar PC, ny organisering av
undervisningen i smågrupper og fleksitid trenger ikke skolen korridorene for felles inn – og
utmarsj. Korridorene kan derfor tas i bruk som elevarbeidsplasser eller integreres i
læringsarealer.

Kirkeby barneskole. Bruk av korridor. Foto : Fredrik Horjen Hønefoss barneskole. Foto: Fredrik Horjen

Korridoren på Veien barneskole før ombygging. Foto : Reidar Olsen

Veien barneskole. Her er korridoren revet. Søylene står igjen. Et stor rom er klar for ny inndeling. Foto: Fredrik Horjen
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Arealbehov : fra 15 til 10 kvm pr. elev  ?

FOBE ga i 2000 ut en nøkkeltallsrapport med blant annet arealoppgaver for grunnskolene fra
114 kommuner ( 10 ). Den viser at gjennomsnittlig areal pr. elev er størst i små kommuner og
at det avtar mot ca 15 kvm pr. elev for større kommuner jamfør diagrammet under.

I eksemplene vi viser til i dette temaheftet er areal per elev 10 kvm per elev for Veien
barneskole etter ombygging, og 8 kvm per elev på Lindhøy barneskole etter nybygging. Det
vil si en markert reduksjon i areal per elev i forhold til den tradisjonelle skolen. Fra 15 til 10
kvm per elev vil si 1/3 reduksjon i nybyggkostnad og 1/3 reduksjon i driftskostnaden.

Nedbetalt skole Ombygging
10.000 kr per kvm

Nybygging
20.000 kr per kvm

Kr per kvm per år Kr per kvm per år Kr per kvm per år
Investering 0 500 1000
Drift 500 500 500
Sum per kvm per år. 500 1000 1500
Areal per elev 20 kvm 10 kvm 7 kvm
Kostnad per elev per år 10.000 kr 10.000 kr 10.000 kr

Av tabellen over har vi tatt utgangspunkt i en huskostnad på 10.000 kr per elev per år og
anslått hvor mye areal man får for dette per elev i en nedbetalt skole sammenlignet med en
ombygd og en nybygd skole. Vi ser at 20 ”gamle” kvadratmetere koster det samme som 10
ombygde og 7 nye kvadratmetere per elev per år.
Dette kan være et argument for å bruke ”de gamle arealene” bedre. Det kan også være et
argument for å bytte de ”gamle arealene” med mer hensiktsmessige arealer ved å bygge om
eller rive å bygge nytt. Skal man forsvare dette økonomisk må man redusere arealbruken per
elev drastisk.

Skoler, m2 BTA/elev

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0

<5 000 5 000-15 000 >15 000

Antall innbyggere

M
2/

el
ev

Totalt areal
Areal ekskl. gym/idrett
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Utnytt eksisterende arealer !

Skolebruksplan
Det kan være mulig å spare vesentlige beløp i investering ved omfordeling av elever mellom
skoler.
For å undersøke dette bør man kartlegge areal per elev på den enkelte skole i kommunen. Det
kan være fornuftig å skille mellom undervisningsarealer og arealer brukt til kroppsøving fordi
mange har sambruk med idrettshall. Resultatene av kartleggingen kan gi en pekepinn om
hvilke skoler som har god plass og hvilke skoler der det er ”trangt om plassen”. Det kan igjen
brukes til å vurdere hvilke trinn som skal gå på den enkelte skole, 1-10 ? 1-5? 6-10? 1-7? osv,
mange muligheter er i dag åpne for kommunen til å bestemme dette. Ved omfordeling av trinn
mellom skoler kan kapasiteten i eksisterende skolebygg utnyttes bedre.

Analyse av arealbruken på den enkelte skole
En kartlegging av arealbruken på den enkelte skole innebærer :
1. Hvilke arealer har skolen ? Kartlegging av arealer i alle rom (klasserom, spesialrom,

korridorer, fellesarealer, personalrom m.m.) på skolen
2. Når brukes arealene ? Kartlegge og beskrive når rommene er i bruk
3. Hva brukes arealene til ? Kartlegge/beskrive hvilke funksjoner rommene dekker. Aktuelle

funksjoner kan være : (Individuelt arbeid, tilpasset opplæring, lese stille, gjennomgå
lærestoff, samling alle, tekstil papir, lage mat, prosjektarbeid, framføring, drama/dans,
forskerkrok, gang/transport).

4. Hvem bruker arealene ? (lærere, elever, klasser, grupper, eksterne brukere).

Kartleggingen resulterer i en oversikt over hvilke arealer som er minst i bruk og har et
potensiale. Det videre arbeidet består i å gjøre de minst brukte arealene tilgjengelig for nye
formål og nye brukere.

Tiltak for å utnytte eksisterende arealer bedre
Ommøblering
Ommøblering og omdisponering av eksisterende rom kan bestemmes av bruker alene. Dette
kan for eksempel bestå i å innrede eksisterende rom med bord og stoler og dele av rom med
skjermvegger.

Mindre ombygging
Mindre ombygginger kan gjennomføres av bruker og forvalter som blir enige om aktuelle
tiltak. Dette kan bestå i f.eks å rive vegger mellom klasserom og korridorer og innrede disse
på nytt med ny planløsning.

Større ombygging eller nybygging
Store prosesser som krever større investeringer må være forankret i politiske vedtak og
involvere de folkevalgte.
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Dra på befaringer !

Det er ikke alltid like lett å gjøre seg forstått. Spesielt vanskelig kan det være når eier
(folkevalgte) og bruker (skolens folk)  møter arkitekter og planleggere for å bygge en ny
skole. For å få en god dialog mellom beslutningstakerne er det viktig å bygge opp et felles
referansegrunnlag. En effektiv måte å skape et felles referansegrunnlag på er å dra sammen på
befaringer.

Da kan man si i diskusjonen senere ”sånn gjorde de der, sånn bør vi også gjøre”. Ved
befaringer får man ofte også anledning til å se andre skoler i drift og treffe fagfolk, politikere,
lærere og elever som forteller om sine erfaringer.

For å legge grunnlag for en god diskusjon om egen skole er det viktig at flest mulig av de som
påvirker og tar beslutninger deltar på befaringene. Det vil si rektor, lærere,
foreldrerepresentanter, sektorledere, bygg-eiendomsforvalter, folkevalgte, m.fl.

For å gi næring til en framtidsrettet diskusjon kan det være nyttig å legge befaringer til ulike
typer kunnskapsbedrifter som universiteter og kontorer.

”Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste for skoleanlegg” (  1 ) presenterer flere
skolebygg som kan være aktuelle befaringsobjekter. Det kan også være fornuftig å legge
befaring til nyere kontorbedrifter som f.eks Telenor og andre kunnskapsorganisasjoner for å la
seg inspirere.

Befaring Veien barneskole etter riving av korridorene. Et stort rom med lys fra begge sider er klar for ny innredning. Foto : Fredrik Horjen

Befaring Veien Barneskole. Orientering ved rektor Reidar Olsen. Foto: Fredrik Horjen



Side : 15

DEL  II : SKOLEEKSEMPLER

I del I har vi presentert og drøftet noen generelle utviklingstrekk, drøftet fenomenet ” de
hellige rom”, og pekt på behovet for å tenke økonomi og arealeffektivitet i skolebygg. Det er
mye penger å spare på å utnytte eksisterende arealer bedre.

Dersom man velger å rive og bygge nytt kan det økonomisk forsvares dersom man oppnår et
arealeffektivt bygg.

I denne del II presenteres først et eksempel på en overordnet prosess fra Ringerike kommune
som har innført ”byggestopp” for nye arealer på sine skoler. Dette har ført til en prosess på
skolene for å bruke eksisterende arealer på en bedre måte. Vi har fått prosjektleder Tore
Ramsrud i eiendomsavdelingen ( tidligere rektor på flere skole i Ringerike) til å summere opp
erfaringene fra Ringerike.

Som eksempel på en vellykket ommøblering presenterer vi flytting av personalrommet på
Kirkeby skole i Elverum kommune. Skolen hadde problem med mobbing i friminuttene.
Skolen bestemte at man skulle flytte personalrommet, som var ”bortgjemt”, til inngangspartiet
på skolen. Med dette grepet ble de voksne synlige og tilgjengelige og man fikk bukt med
mobbeproblemet på skolen.

Som eksempel på en vellykket ombygging presenteres ombyggingen av Veien barneskole på
Ringerike. Dette eksempelet viser hva man kan oppnå ved å rive korridorene og
klasserommene og innrede skolen på nytt. Ombyggingen har økt elevkapasiteten på skolen fra
210 til 270 elever.

Som eksempel på en vellykket nybygging presenteres nybygget for mellomtrinnet på Lindhøy
barneskole i Tjøme kommune som er blitt et meget arealeffektivt skolebygg med 8 kvm per
elev. Lindhøy skole består av ytterligere tre eldre skolebygninger som har ca 20 kvm per elev.
Kommunen har utarbeidet en egen rapport for å vurdere hva man skal gjøre med de gamle
skolebyggene. Fra denne rapporten har vi ”sakset” fra arealanalysen av de gamle byggene
som eksempel på hvordan man kan gjennomføre en arealanalyse av et skolebygg.
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Oppgradering – utbygging av skolene på Ringerike. Erfaringer.

Tekst ved Tore Ramsrud, prosjektleder i Bygg og eiendomsavdelingen og tidligere rektor:

” Ringerike kommune har arbeidet med utbyggings- og oppgraderingsprogram for skolene
siden 2000. I det følgende vil jeg liste opp noen viktige elementer i denne prosessen.

1. Bakgrunn  - Skoleutredning 1999
Oppgraderingsprosessen kom i gang etter en gjennomgang av alle skolene høsten 1999.
Denne ble foretatt av et konsulentfirma og en arkitekt i samarbeid med oppveksttjenesten.

Metode :
a) Alle skoler ble besøkt, og det ble gjennomført samtaler med rektor og ev. med andre

representanter for skolen. Tema for samtalene var skolens tilstand, skolens arealbehov og
vedlikeholds/utbyggingstiltak.

b) Konsulentfirmaet gikk igjennom bygningene og utarbeidet en enkel tilstandsrapport som
ga anbefalinger om hvilke tiltak som burde gjennomføres

c) Kostnadsestimat ble utarbeidet. Den viste et behov for utbygginger/vedlikehold på 387
mill. kr. De aller fleste skolene hadde ønsket seg tilbygg eller større ombygginger.

Reaksjon og resultat
Dette førte til en resignert stemning både i politisk miljø og i skolene. Holdningen var :
”Dette er umulig”

I denne situasjonen kom det opp tanker om at en måtte forsøke å komme i gang med noen
tiltak. Tankegangen var slik :

♦ Resignasjon og mismot påvirker skolene på en negativ måte. Vi vil forsøke å skape
kreativitet og mulighetstenkning.

♦ Rådmannen foreslo for kommunestyret at det bevilges en sum hvert år til
oppgraderingstiltak i skolene. Første år ble det bevilget 3,3 mill.kr- senere ble dette øket
til 7 mill kr. Disse pengene skulle brukes i samarbeid med skolene til oppgraderinger som
gir mer plass, bedre funksjon og bedre arbeidsmiljø.

Tore Ramsrud til venstre sammen med eiendomssjef Arild Hungerholdt. Foto :Fredrik Horjen
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♦ Tiltaket administreres av eiendomsforvaltningen. Det legges opp til en enkel
saksbehandling: Det lages en tiltaksplan med budsjett som legges fram for politisk
godkjenning i forbindelse med budsjettbehandlingen. Denne følges opp med en rapport en
til to ganger i året som viser framdrift og hva som er gjennomført.

♦ Tiltaksplanene settes opp i nært samarbeid mellom eiendomsforvaltningen og skolene.

Det viste seg at denne måten å gjøre det på medførte at skolene forsto at noen av de mest
prekære behovene kunne dekkes raskt og uten å måtte gjennom en stor politisk behandling.
Det utløste kreativitet og optimisme selv om vi hadde forholdsvis små midler til rådighet.

2. Fra pedagogikk til bygg
I samarbeid mellom oppveksttjenesten og eiendomsforvaltningen ble det utarbeidet et
program for hvordan en slik prosess skal foregå ved den enkelte skole. Programmet fikk
overskriften ”Fra pedagogikk til bygg” – som også sier noe om den bærende ideen vi ønsker
å arbeide etter.

Fokus på funksjon
Hensikten med å vinkle programmet slik, er at en skal ha fokus på hva en virkelig trenger for
å gjennomføre den pedagogiske virksomheten læreplanene  forutsetter. Vår erfaring er at
dette gir mer realisme i planleggingen og hindrer at brukerne bare setter opp en ønskeliste
for hva en ønsker seg til i tillegg til det en allerede har. Et viktig stikkord blir ”effektiv bruk
av arealene”.

Arealeffektivitet
Neste trinn blir å undersøke hvilke rom og arealer skolen har som er lite i bruk eller som ikke
er i bruk til læringsarbeid. Herunder kommer en vurdering av alle transportarealer,
spesialrom, garderober og lagerrom. Kan dette benyttes mer effektivt hvis en endrer
romprogrammet noe eller endrer innredningen ? Målet er at alle rom skal være i bruk mest
mulig.

Inneklima og tilpasning for funksjonshemmede
Dette er viktige elementer som må være i fokus når vi planlegger.
NB ! Vi har erfart at et godt inneklima ikke bare er et spørsmål om store luftmengder. Valg av
riktige materialer, gode rutiner for renhold, skofri skole, god temperaturkontroll og
solskjerming er viktig. Enkle ventilasjonsanlegg kan gjøre god nytte.

Vaktmestere og renholdspersonale bør trekkes med i planleggingen

Informasjon og samarbeid
Gjennomføringen forutsetter et godt samarbeid med skolen under planleggingen. Det er viktig
å få til løsninger som alle ( om mulig) har et eierforhold til. Derfor bruker vi noe penger på
seminarer, ekskursjoner med skolens personale og temamøter for å få til en åpen debatt om
hva som skal skje på deres skole. Men det er viktig å fastslå innenfor hvilke rammer en slik
drøfting skal foregå : Økonomisk, hvilke prinsipper som gjelder og hvordan beslutninger tas.
Når dette er klargjort, viser det seg at det kommer mye kreativt ut av en slik prosess. Men en
god prosess kan ikke gjennomføres under sterkt tidspress. Det er viktig å ha tid til at tankene
kan modnes.
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3. Pedagogisk plattform
I Ringerike kommune har en involvert politikere ved å gjennomføre temamøter om læring og
organisering av skolen. Det er også vedtatt en pedagogisk plattform som skal være styrende
for skolens virksomhet.

4. Gjennomføring av oppgraderings- og utbyggingsprosjekter
Oppgraderinger
Dette er mindre tiltak med en kostnadsramme inntil 3 mill kr. I denne prosessen legger vi
spesielt vekt på samarbeidet og drøftingen med brukerne. Vi presiserer likevel at det er rektor
som er skolens talsmann og som må stå ansvarlig for beslutninger som tas.

Utbygginger
Her følger vi vanlig rutine i slike saker, men legger vekt på å få prinsippene fra ”Pedagogikk
til bygg” inn i prosjektet

5. Foreldre, elever og andre brukere
Der det er mulig engasjerer vi foreldre og elever i planleggingen og i noen grad
dugnadsarbeid.

Foreldrene setter pris på – og forlanger – god informasjon og mulighet til å påvirke
prosessen. I denne sammenheng blir det viktig å gjøre dette på riktig måte slik at det er klart
at de blir hørt på områder der de har interesse og kompetanse.

Vi innkaller lag og foreninger som bruker skolen for å informere om tiltak som skal
gjennomføres.”
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Kirkeby barneskole

Kirkeby barneskole i Elverum kommune ( 2 ) flyttet personalrommet til inngangspartiet og
ble kvitt problemet med mobbing i skolehverdagen.

Tidligere personalrom lå i 2. etg vendt bort
fra skolens uteområde.

Det nye personalrommet ligger ved inngangen ved siden av biblioteket med utsyn over
skolegården og lekeplassen for de minste. Her er det bord for personalet og et minikjøkken.

Alle foto : Fredrik Horjen
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Minikjøkken på personalrommet
Rektor Berit Wahl

Gangen brukes til dataarbeidsplasser. Alle foto : Fredrik Horjen

Mediatek/fellesareal

Tøffelskole

Gymsal/ aula/forsamlingssal/møterom

Klasserom med nytt ventilasjonsanlegg
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Ombygging av Veien barneskole

ORGANISERING

♦ 3 storgrupper a 70-80 elever disponerer hvert sitt
læringsmiljøer (LM) med hver sin inngang

♦ Hver storgruppe betjenes av 6-7 lærere som har teamkontor
(L.a) i læringsmiljøet (LM)

♦ Elevene organiseres i basisgrupper på 10-15 elever som har
hver sin faste lærer
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Diagrammene illustrerer hvordan
læringsmiljøene ivaretar de fleste
funksjoner. For at alle funksjoner skal
være ivaretatt har de tre læringsmiljøene
felles bibliotek, felle rom for kunst og
håndverk, heimkunnskap, musikk, dans og
drama samt gymsal. Disse rommene er
felles for alle elevene på skolen.

AREAL PER ELEV Areal BTA undervisning (eksklusiv gym/garderobe på 400 kvm)
2760 kvm

Antall elever  2004 (210 elever) 13.1 kvm per elev
Elevkapasitet (270 elever) 10,2 kvm per elev

Bedre utnyttelse av arealene
♦ Elevkapasiteten på Veien er økt betraktelig i og med ombyggingen (fra 210 til 270 elever)
♦ Tidligere korridorarealer på 320 kvm er innlemmet i de nye læringsmiljøene 1,2 og 3.
♦ Klasserom som tidligere stod tomme er nå åpne og tilgjengelige arealer for alle.
♦ Noen av de tidligere spesialrom er innlemmet i læringsmiljøene.
♦ Bærbare PC’er i trådløst nettverk som elevene tar med seg gjør at man ikke låser rom og arealer til PC-bruk.

Kostnader
♦ Kostnadene med ombygging av læringsmiljø 1,2 og 3 på til sammen 1500 kvm har vært ca 9 mill kr.
♦ Det utgjør ca 3000 kr per år i renter og avdrag per elev (4% rente i 20 år).
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”Bærbar skole”

♦ Lærer og elever benytter bærbare PC-er i trådløst
nettverk.

♦ PC-ene hentes fra låsbare skap.
♦ Det trådløse nettverket gir økt fleksibilitet med

hensyn til hvor man vil jobbe.
♦ Man trenger ikke låse arealer til stasjonære PC-er

eller egne datarom.

Låsbart skap. Foto Fredrik HorjenFoto : Reidar Olsen

Rektor Reidar Olsen sammen med Guri Eldevik etter å ha mottatt et
hedersbevis for eminent ombygging av Veien barneskole. Foto: Fredrik
Horjen
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Lindhøy barneskole

Bildene er hentet fra nybygget for mellomtrinnet på Lindhøy skole på Tjøme. Rommet
innenfor inngangsdøren fungerer som : foaje, arbeidsplass for elever og lærere, grupperom,
aula med scene, kantine, lærerværelse og skolekjøkken ?

Rommet er åpent, uformelt og hyggelig.

På en vanlig skole er det et eget rom for kantine, et eget personalrom, et eget rom for
skolekjøkken, egne grupperom og egen sal med scene der man kan samle alle elevene.
Rommene er forbundet med korridorer. Med det øker arealet til 15-20 kvm per elev.

Lindhøy - mellomtrinnet har 8 kvm per elev, mens de gamle byggene som også er i bruk har
20 kvm per elev.

Lindhøy barneskole mellomtrinnet bygd i 2002. Foto ( 1)

Foaje, arbeidsplass for elever og lærere, grupperom, aula med scene, kantine, lærerværelse og skolekjøkken ? Foto : Fredrik Horjen

Foto : Jorunn Jensen
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To grupperom  innenfor hverandre med glassvegger som slipper
lyset inn. Foto Fredrik Horjen

Bilde tatt fra innvendig terrasse over toalettseksjonen. Dagslys kommer inn i gjennom takoppbygget. Foto Fredrik Horjen.

Bilblioteket ligger som en del av foaje/kantine/fellesrom.
Foto Fredrik Horjen
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Arealeffektivitet
I forbindelse med den forestående rehabilitering av Lindhøy har Tjøme kommune utarbeidet en rapport
”Analyse og forbedring av Lindhøy skole” . Rapporten, som er lagt ut i sin helhet på ”Utdanningsdirektoratets
rådgivningstjeneste for skoleanlegg” (1 ) har et eget kapittel med analyse av arealbruken. Her har vi sakset noen
interessante avsnitt fra rapporten :

”NB! Vi kan imidlertid ikke sammenligne disse verdiene direkte fordi det er en del funksjoner som bare finnes i
den gamle skoledelen (lærerværelse, garderober, noen spesialrom).  Dette har vi vektet (lagt til 400 m2) og en
grovvurdering viser da følgende:

♦ Mellomtrinnets araelbruk: Ca. 8 m2 per elev BTA
♦ Resterende skole: Ca. 20 m2 per elev BTA

Hvorfor er dette viktig?
Investeringskostnadene på en skole beløper seg til ca. 22 000,- pr. m2 BTA nybygg og 16 000,- pr. m2 BTA
rehabilitert bygg. De tekniske driftskostnadene beløper seg til ca 550,- pr. m2 BTA pr. år (Lindhøy 2002 = 543,-
pr. m2 BTA pr. år) Hver eneste kvadratmeter betyr derfor mye for de totale kostnadene.

EKSEMPEL:
En skole med 200 elever som bygges med 14 m2 BTA pr. elev ville koste 64,4 millioner kroner og ville ha en
årlig teknisk driftskostnad på 1,54 millioner kroner.
En skole med 200 elever som bygges med 10 m2 BTA pr. elev ville koste 46,0 millioner kroner og ville få en årlig
driftskostnad på 1,1 millioner kroner pr. år.”

Ortofoto fra skolen 2002

Eiendomssjef Geir Erik Allum i
Tjøme sammen med rektor på
Lindhøy Anne Johansson

”Det er de siste årene foretatt mange målinger av elevtettheten i norske
skoler.  Det finnes ikke noe normtall som kan gi oss en ”facit” for bruken
av arealene, men det kan være interessant å se på hvordan man selv
plasserer seg i forhold til gjennomsnittet i Norge.  I gjennomsnitt har
Norske skoler ca. 14 m2 BTA pr. elev.  Dersom vi tar hele arealet på
Lindhøy skole å deler dette på antall elever får vi et arealforbruk på 13,6
m2 BTA pr. elev.  Totalt sett er dette  innenfor det vi kan kalle en
fornuftig arealbruk..  Det er imidlertid verdt å merke seg at
mellomtrinnet er bygd for 200 elever.  Dette gir når bygget er fult
utnyttet et arealbruk på 6,2 m2 BTA pr. elev.  Resterende skole har også
200 elever, arealet er 4212 m2 BTA.  Vi får for denne delen 21 m2 pr. elev
BTA. Som vi ser så er mellomtrinnet mye mere arealeffektivt enn
resterende skolebygg.”

Øvrige skolebygg
1972 Nordblokka
1962 Aula
1952 Vestblokk og østblokk

20 kvm per elev
Mellomtrinnet

8 kvm per elev
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For å finne mer ut om hvordan arealene blir benyttet gjennomførte kommunen en detaljert
kartlegging av arealbruken i de gamle skolebyggene som følger :

”Vi har sett på hva de enkelte arealene benyttes til og har funnet ut at arealtypene fordeler seg som følger.

Nordblokka Østblokka Aula Vestblokka og vaktmesterb.

Gruppe Rom-funksjon 1. etg. Kjeller 1. etg 2. etg Kj.+1 etg kjeller 1.etg 2.etg Sum %

Felles Fellesareal 150,6 90,5 102,4 58,6 28,7 31,9 158,5 15,9 637,1 17,0 %

Felles Forsamling 201,3 201,3 5,4 %

Felles Lager 7,2 96,3 3,5 66,8 28 87,8 20,6 14,7 324,9 8,7 %

Felles WC 28,1 46,8 4,7 5 13,8 7,6 106 2,8 %

SUM Felles 185,9 233,6 110,6 125,4 263 119,7 192,9 38,2 1269,3 33,9 %

Andre Behandling 1,5 1,5 0,0 %

Andre Venterom 14,4 14,4 0,4 %

SUM andre 15,9 0 0 0 0 0 0 0 15,9 0,4 %

Ansatte Administrasj. 90,3 25,8 116,1 3,1 %

Ansatte Arbeidsrom 177,6 133,5 311,1 8,3 %

Ansatte Kontor 43,8 43,8 1,2 %

Ansatte Personalrom 25,1 49,5 4,4 79 2,1 %

SUM ansatte 246,5 0 273,3 0 0 0 25,8 4,4 550 14,7 %

Bygg- og eiendom Teknisk drift 16,2 18,2 16,1 5,4 80 32,4 6,2 174,5 4,7 %

SUM B&E 16,2 18,2 16,1 5,4 0 80 32,4 6,2 174,5 4,7 %

Elever Garderobe 60,8 43,4 35 139,2 3,7 %

Elever Kjøkken 9,1 3,1 9,2 21,4 0,6 %

Elever Kjølerom 3 3 0,1 %

Elever Undervisning 391,4 222,1 100 202,6 62 251,3 324,1 1553,5 41,4 %

SUM elever 400,5 222,1 103,1 202,6 122,8 0 306,9 359,1 1717,1 45,8 %

Kultur Kulturaktivitet 21,6 21,6 0,6 %

SUM kultur 0 0 0 21,6 0 0 0 0 21,6 0,6 %

SUM 865,0 473,9 503,1 355 385,8 199,7 558 407,9 3748,4 100,0 %

Alle arealer er netto arealer.

Vi har valgt å trekke ut noen data som vi mener er interessante.
♦ Hele 637 m2 NTO går med til Fellesarealer (transportarealer). Dette utgjør hele 17% av det totale arealet.

I mellomtrinnet utgjør fellesarealet bare 5,9%.  Store deler av fellesarealet er her utnyttet nesten 100% til
undervisningsrelatert virksomhet.

♦ Skolen bruker 550 m2 NTO til ansatte (administrasjon, personalrom, arbeidsrom og kontorer).  Hver ansatte
(55 ansatte) disponerer i gjennomsnitt 10 m2 NTO hver. Vi tror det er mulig å redusere arealforbruket til
dette formålet, men samtidig lage vesentlig bedre løsninger for de ansatte.

♦ Kun 41,4% av det totale arealet benyttes til undervisningsrelatert virksomhet. I det nye mellomtrinnet
benyttes 74,9 % til det samme formålet.

♦ I dag benyttes 4,7 % til teknisk drift.  I et moderne skolebygg med ”konvensjonelle” tekniske anlegg utgjør
slike arealer ca. 10% av det totale arealet.  Forskjellen skyldes i hovedsak at vi i de gamle byggene har små
ventilasjonsanlegg som trenger svært mye mindre areal.

♦ Skolen signaliserer stadig at de har begrenset med lagerkapsitet.  I følge tabellen er det avsatt 324 m2 NTO
til lagerformål..  Dette bør være nok, og det er antagelig bare behov for å planlegge bruken av arealene
bedre.  Noen lagerarealer har dårlig tilgjengelighet og en del av utfordringen ligger nok her.”
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Kommunen skal nå bestemme hva man skal beholde, og hva man skal rive og bygge nytt. En
klar premiss fra analysen er at et eventuelt nybygg må være arealeffektivt tilsvarende hva man
har oppnådd for mellomtrinnet.

Statens rådgivningstjeneste for skoleanlegg

Utdanningsdirektoratet har valgt Lindhøy skole som demonstrasjonsskole. Direktoratets
rådgivningstjenesten for skoleanlegg vil informere om den videre utviklingen på Lindhøy.

For ytterligere informasjon om Lindhøy og de øvrige skolene som er presentert i dette
temaheftet henviser vi til Utdanningsdirektoratets ”Rådgivningstjeneste for skoleanlegg”.
Nettadressen er : http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/

http://www.skoleanlegg.utdanningsdirektoratet.no/
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TEMAHEFTER/VEILEDERE FRA NKF Bestilling
antall

”BEDRE BRUK AV SKOLENS AREALER” (2005)
Pris pr stk. kr. 200.- (Medl. Kr 150.-) FOBE

"BYGGAUTOMATISERING OG INTEGRASJON I KOMMUNALE BYGG" (2004)
Pris kr. 3 900.- inkl. 1 års oppdatering FOBE

"NØKKELTALL FOR TID OG RESSURSBRUK I PLAN- OG BYGGESAKER" (2003)
Pris pr. stk. kr. 200.- (Medl. kr. 100.-) FFB, FFP

"KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING -EN KORTFATTET INNFØRING FOR
FOLKEVALGTE" (2003).
Pris pr. stk. kr. 130.- (Eksemplarer til hele kommunestyret : 30 %) FOBE

"NØKKELTALL KOMMUNENES PLANARBEID" (2001)
Bemanning, kapasitet, kompetanse, planer og saksbehandling. Omfatter data fra 235 kommuner.
Pris pr. stk. kr. 300.- (Medl. kr. 150.-) FFP

"NØKKELTALL FOR BYGGESAKER" (2001)
Pris pr. stk. kr. 150.- (Medl. kr. 100.-) FFB

"GRAVEARBEIDER I OFFENTLIGE VEGER" (2001)
Retningslinjer for kommunale veger. Pris pr. stk. kr. 200.- (Medl. kr. 100.-) FVS

"REKLAMEFINANSIERTE GATEMØBLER - veileder" (2000)
Pris pr. stk. kr. 200.- (Medl. kr. 100.-) FVS

"NØKKELTALL FOR KOMMUNALE BYGNINGER" (2000)
Fra FOBEs innsamling av nøkkeltall i nettverksgruppene 1996-98. 114 kommuner.
Pris pr. stk. kr. 290.- (Medl. kr. kr. 150.-) FOBE

"NØKKELTALL FOR LOKALVEGER" (1999). Undersøkelse av kommunenes ressurser til
vedlikehold av veger og gater 1986-95. Pris pr. stk. kr. 100.- FVS

"NØKKELTALL FOR KOMMUNAL EIENDOMSDRIFT OG MODELL
FOR EFFEKTIVISERING AV EIENDOMSDRIFTEN" (1997) Pris pr. stk. kr. 90.- FOBE

"KOMBINASJON AV ÅPNE INFILTRASJONSANLEGG OG
KONVENSJONELL RENSETEKNOLOGI" (1997). Pris pr. stk. kr. 110.-

"PROSESSKODE, DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSSTANDARD" (1995)
For kommunale veger. (Nytt opplag 2001). Pris pr. stk. kr. 90.- FVS

"TEMAHEFTER  OM EIENDOMSFORVALTNING" (1995) Pris: kr. 150.- for alle samlet
Temahefte nr. 1 "Hvordan forvalter kommunen sine eiendommer"
Temahefte nr. 2 "Overordnet styring og utvikling av eiendomsforvaltningen"
Temahefte nr. 3 "Organisering og ledelse av egeninnsatsen"
Temahefte nr. 4 "Anskaffelser til eiendomsforvaltningen"
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Adresse : ………………………………………Postnr/sted :………………………………….
Dato : …………………………………Signatur: ……………………………………………..
Sendes :  NKF Postboks 1905, 0124 Oslo   Fax 22048149   eller nkf@kommunalteknikk.no
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