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Generell prosjektinformasjon

Bakgrunn

Vestnes kommunestyre vedtok 24.11.2016 at det skal bygges en ny felles ungdomsskole i
kommunen. Den nye ungdomsskolen skal lokaliseres på Helland og vil ligge ved siden av Helland
barneskole. Det ble også besluttet at ungdomsskolen skal ha en egen administrasjon.

Følgende vedtak i Vestnes kommunestyre er lagt til grunn for konseptstudien:

KST - 22.06.2016
1. Vestneskommunestyrefastsetskulestruktursomvist i modell2A i høyringsdokumentetsom
ligg vedlagtdennesaka.
2. Administrasjonssjefenblir bedenomå leggeframsakhausten2016medalternative
lokaliseringarfor einny fellesungdomsskulefor heilekommunensentralti Vestnes.
Planar for ny kulturskuleskalinkluderasti arbeidet,menskalleggastframsomeigasak.
3. Skulestrukturenskaltakastoppatt når ny fellesungdomsskulefor heilekommunener påplass.
4. Detskalgjerastminimaltmedrehabiliteringpågrunnskulanei planleggings- ogbyggeperiode
for ny fellesungdomsskule.Dettegjeld tiltak utoverdetsomallereieer vedteke.

KST 24.11.2016i sak109/2016:
«Vestneskommunestyrevedtekgrusbanaoppomskulen(alternativ5) somtomtfor fellesny
ungdomsskule.Skulenskalvereeigaeiningmedeigenadministrasjon.»

KST 24.11.2016i sak108/2016:
1. Vestneskommunestyrevedtekat delerav lokaletsomVestnesungdomsskulehar i dag,vert ombygdtil lokale

for Vestneskulturskulenår ungdomsskulenflyttar overi ny skule.Dettemåikkjegåpå bekostningav areala
somSFOog barneskulentreng.

2. Vestneskommunestyreberadministrasjonenutredeeit kulturskulealternativi detøvrigearealeti dagens
Vestnesungdomsskuleog eventueltsjåpåalternative,desentralisertealternativ,omarealbehoveter større.Til
dømesTresfjordoppvekstsenterog TomrefjordSkule.

3. Vestneskommunestyrevedtekat svømmehallbyggetikkjevertombygd.Her får ein seinarevurdereriving eller
lokaletil barneskulen.

4. Vestneskommunestyreberomat lokaletil sceneog formidlingssalvertå kommeattendetil i denvidare
planleggingaav ny ungdomsskule.Desselokala måkunneværetilgjengeligfor allmennbruk.

KST30.03.2017i sak19/2017:
1. Administrasjonssjefenvertbedenomå leigeinn eksternbistandtil gjennomføringav eit konseptstudiumi

førstefaseav planleggingaavny fellesungdomsskulei Vestnes.
2. Prosessenskalhabrei medverknadfrå brukargrupper, rådsorganog tillitsvaldeogverepolitisk forankrai

formannskapet.
3. Prosessenskalgjennomførastfrå 1.august2017.
4. Konseptstudietskalmunneut i ei saktil kommunestyreti januar 2018.Dennesakaskalinnehaldeførebelse

kostnadsrammerog ei skissetil vidareprosess.

Hensikt

Konseptstudiet for Vestnes ungdomsskole legger grunnlaget for en strukturert plan- og
beslutningsprosess i arbeidet med oppføringen av en ny ungdomsskole lokalisert på Vestnes.

Det er et mål at konseptfasen og denne rapporten blant annet skal svare på følgende spørsmål og
problemstillinger fra konkurransegrunnlaget:
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• Kva behov og funksjonar skal bygget og utearealet dekke? (f.eks. krav til uterom, parkering og
adkomst)

• Kva krav og forventningar vert stilt til undervisningslokaler i framtida? (f.eks. krav til
mat/kantine/fellesareal o.l.)

• Korleis oppnå best mogleg organisering av skulekvardagen?
• Kva organisasjonsutvikling skal skje i samband med nybygget?
• Kva er kostnadseffektive driftsmodellar for skulebygg?
• Korleis kan ein oppnå optimal synergi mellom sambruk av spesialrom for ungdomsskulen,

barneskulen og kulturskulen?
• Foreløpig romprogram og kostnadsoverslag, herunder FDVU- og livssykluskostnader
• Korleis realisere bygget? (f.eks. alternative modellar for realisering av ny ungdomsskule)
• Økonomiske konsekvensar
• Vidare framdrift i prosjekter, herunder framdriftsplan, mandat og organisering av neste fase

En sentral del av dette arbeidet har vært å utarbeide et rom- og funksjonsprogram (RFP). Rom- og
funksjonsprogrammet beskriver hvordan elever, ansatte og aktiviteter i nytt skoleanlegg kan plasseres
og fungere godt sammen og hvilke arealer dette krever. Hensikten med programmet er å gi et best
mulig grunnlag for videre prosjektering gjennom utviklings- og designfaser, detaljprosjekt og utførelse.

Rom- og funksjonsprogrammet skal gi føringer og inspirasjon til den videre utviklingen av skolen slik at
elever, personalet, foreldre og innbyggere opplever at skolen blir en pedagogisk, sosial og kulturell
ressurs.

Organisering og brukermedvirkning

Arbeidet med konseptstudien har pågått i perioden august til desember 2017. Norconsult AS har vært
engasjert som ekstern ressurs for å lede prosessen og for produksjonen av denne rapporten.
Oppdragsgiver er Vestnes kommune med Tone Roaldsnes som prosjektleder.

Rom- og funksjonsprogrammet er basert på brukermedvirkning. Det har vært en hovedbrukergruppe
bestående av ansattrepresentanter fra dagens ungdomsskoler i kommunen, rektor fra kulturskolen,
tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet, hovedverneombud samt ansattrepresentanter,
enhet for eiendomsdrift og kommuneadministrasjonen i Vestnes kommune. Det har også vært
gjennomført en studietur til Gjerdrum ungdomsskole og Ringstabekk ungdomsskole i Akershus.

Brukermedvirkningsprosessen har også omfattet en workshop for alle lærere ved ungdomsskolene og
utvalgte representanter fra andre funksjoner.
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Rammer og føringer

Lovverk

Lover og forskrifter som er førende for utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogrammet er bl.a.:

• Opplæringsloven
• Læreplanverket for Kunnskapsløftet
• Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
• Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
• Plan og bygningsloven
• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
• Arbeidsmiljøloven

Dimensjoneringsgrunnlag

Skolen dimensjoneres for 250 elever. Det er to trinn for opptil 80 elever og ett trinn for opptil 90 elever.
Det er ikke avklart ledelsesstruktur for den nye ungdomsskolen, men dette rom- og
funksjonsprogrammet tar utgangspunkt i fire ledere som også ivaretar funksjoner som rådgivning og
sosiallærerarbeid.

Tabell 1 Dimensjoneringsgrunnlag

Rolle Antall personer

Elever 250

Pedagogisk ledelse 4

Merkantil tjeneste 1

Lærere 27

Fagarbeidere/assistenter 3

Elevtjenesten
(Skolehelsetjeneste, PPT,
rådgivere)

2

Miljøterapeut 1

Drift og renhold 4
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Prinsipper for utforming av skoleanlegget
Dette kapittelet gir pedagogiske og organisatoriske føringer, samt begrunnelser for utforming av
skolebygget. Konkretiseringer kommer i de neste kapitlene.

Spørsmål om hvordan læring og undervisning vil foregå i fremtiden er krevende. Økt digitalisering og
nærmest ubegrenset tilgang på informasjon preger både samfunnet generelt og skolen spesielt.

For at skolen skal kunne gi barn og unge den systematiske opplæringen de har krav på og behov for i
dagens samfunn er man derfor avhengig av å utvikle skolens innhold slik pedagogikkprofessor Jorunn
Møller (1999) oppsummerer det kort og presist: «Når samfunnet endrer seg, får skolen nye oppgaver»
(Møller som sitert i Berg, 1999 s. 5).

Et ledd i denne utviklingen handler om å fornye fagene i skolen for å møte fremtidige
kompetansebehov i arbeids- og samfunnslivet. Med fremtidens skole som utgangspunkt har professor
Stein Ludvigsen ledet et utvalg med mandat om å utrede hva elever vil ha behov for å lære i skolen i
et perspektiv på 20-30 år. Arbeidet har resultert i to offentlige utredninger, NOU 2014: 7 Elevenes
læring i fremtidens skole og NOU 2015:8 Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser.

Ut fra dagens utviklingstrekk og internasjonale studier, legges det vekt på såkalte «21st century
skills», kompetanser for det 21. århundre, når utvalget anbefaler at følgende kompetanseområder bør
prege fremtidens skolefag:

• fagspesifikk kompetanse
• kompetanse i å lære
• kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta
• kompetanse i å utforske og skape

(NOU 2015:8)

Læring som fører til dybdeforståelse og kan overføres til andre sammenhenger vil også være sentralt i
et samfunn hvor tilgangen til informasjon og er større enn noensinne.

Utvalget anbefaler at arbeidet med fagfornyelse begynner i fagområdene og ikke i de enkelte fagene.
Ved å ta utgangspunkt i fagovergripende og fagspesifikke kompetanser skal disse utgjøre såkalte
byggesteiner innenfor fag og fagområder i form av sentrale metoder, tenkemåter, begreper, prinsipper
og sammenhenger.

Ved en klarere definert ansvars- og arbeidsdeling mellom de ulike læreplanene tenker utvalget at
dette kan bidra til mindre stofftrengsel fordi det blir mindre overlapping mellom fagene og tydeligere
hva hvert enkelt fag skal bidra til. Videre trekkes det frem hvordan dette kan frigjøre tid til at lærere og
elever kan arbeide med områder over tid og i dybden og bidra til økt forståelse og varig læring for
elevene. Utvalget anbefaler derfor at integrering av fagspesifikke og fagovergripende kompetanser i
det enkelte fag skjer innenfor rammen av det fagområdet faget hører til:

• matematikk, naturfag og teknologi
• språkfag
• samfunnsfag og etikkfag
• praktiske og estetiske fag

(NOU 2015:8)

Videre anbefales det å jobbe flerfaglig med tre særlig viktige temaområder i fremtidens skole og at det
må være kompetansemål for disse temaområdene i fag på tvers av fagområdene:



Oppdragsnr .: 5175226 Dokumentnr.: 1 Versjon: 3
Konseptstudie | Felles ungdomsskole for Vestnes

2018-01-10 | Side 10 av 64

• bærekraftig utvikling
• det flerkulturelle samfunnet
• folkehelse og livsmestring

(NOU 2015:8)

Et annet element som vil prege fremtidens skole og samfunnet generelt er økt digitalisering I
digitaliseringsstrategien «framtid, fornyelse og digitalisering», presenterer Kunnskapsdepartementet
en retning for bruk av IKT i opplæringen inn i det neste tiåret med fokus på læring som skal gi elever
redskaper til å mestre livene sine nå og i fremtiden. Strategien fremhever hvordan digitale læremidler
og verktøy skal støtte opp under samarbeidslæring og samskaping blant elevene i tillegg til hvordan
teknologirike læringsmiljøer åpner for nye måter å lære på og gir læreren et større repertoar av
undervisningsmetoder (KD 2017). Denne utviklingen vil imidlertid kreve god kompetanse om
klasseledelse i teknologirike omgivelser og undervisningslokaler som tar høyde for nye metoder å
undervise på.

Disse prinsippene for fremtidens skole får konsekvenser og føre til endringer i måten man organiserer
læring og undervisning på. I dette rom- og funksjonsprogrammet presenteres bakgrunnstanker, krav
og føringer for hvordan Vestnes kommune implementerer slike endringer både når det kommer til
utforming av et nytt skolebygg og utforming av en ny organisasjon.

Krav og forventninger til undervisningslokaler i fremtiden

Undervisningslokalenes utforming kan sies å være en del av rammene i den didaktiske
relasjonsmodellen som viser ulike faktorer som påvirker undervisning og elevenes læring. Økt
digitalisering og fornyelse av skolens innhold er også faktorer som vil være sentrale deler av det
helhetlige bildet som til sammen utgjør undervisning i fremtiden skole.

Figur 1 Didaktisk relasjonsmodell i sammenheng med andre faktorer som påvirkere elevenes læring
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Det kan hevdes at utforming av undervisningslokaler kan representere ulike pedagogiske grunnsyn og 
at ulike undervisningslokaler kan legge til rette for ulike undervisningsformer. Tradisjonelt har det blitt 
trukket sammenhenger mellom såkalte åpne skoler og begreper som åpen undervisning, moderne 
undervisning, åpen pedagogikk, aktivitetspedagogikk, reformpedagogikk og progressiv pedagogikk 
(Karlsen1973, Nordin-Hultman 2005). Likevel er det viktig å presisere at det, i tråd med faktoren elev- 
og lærerforutsetninger, er lærerne som er nøkkelpersoner for å skape godt samspill mellom 
undervisningslokalenes utforming og innholdet i undervisningen. Et undervisningslokale i seg selv vil 
ikke isolert sett føre til endringer i pedagogisk praksis.  

Utredningene fra Ludvigsenutvalget og digitaliseringsstrategien «framtid, fornyelse og digitalisering» 
danner et prinsippgrunnlag for utformingen av undervisningslokaler i fremtiden. Selv om utredningene 
er lite eksplisitte om fremtidens undervisningslokaler, er flere av tankene om fremtidens skole aktuelle 
for vurderinger i forhold til hvilke pedagogiske aktiviteter en ny skole skal tilrettelegge for. 
 
Kompetanseområdene «kommunisere, samhandle og delta» og «utforske og skape» er aktuelle for 
utforming av undervisningsarealer. For å tilrettelegge for elevaktivt innhold kan det være behov for 
arealer som preges av mer fleksibilitet enn, noe satt på spissen, utelukkende tradisjonelle klasserom 
hvor pultene er fast oppstilt på rekker og vendt mot en tavle med en lærer som foreleser. Det bør være 
mulig å møblere rommene med gruppebord, samlingssoner, man skal ha tilgang til ulike verktøy, det 
bør være muligheter for å dele/vise frem arbeid digitalt og læreren skal kunne ha god oversikt over 
elevgruppa. Det vil variere når det er behov for denne type lokaler og når det er behov for mer 
tradisjonelle rom til andre type læringsaktiviteter.   
 
Ved å planlegge for trinnområder tas det høyde for ulike aktiviteter i fremtidens skole. Hvert trinn vil ha 
tilgang til et større læringsrom som er tilrettelagt for samarbeid og utforskende arbeid i mindre grupper 
samtidig som man har mulighet til å drive mer tradisjonell undervisning når det er mest hensiktsmessig 
i de mindre læringsrommene. Denne type organisering av undervisningslokalene har stor fleksibilitet 
og legger til rette for ulike inndelinger av elevene. Med tanke på prinsippene om flerfaglighet, 
dybdelæring og fagfornyelse ut fra fagområder vil også denne organiseringsformen uten faste 
klasserom knyttet til faste elevgrupper kunne være et godt strukturelt utgangspunkt for eventuelle nye 
måter å organisere læringsarbeidet på i fremtiden.  
 
Når det kommer til kompetanse i å utforske og skape, planlegges det for at undervisningslokaler for 
naturfag og kunst og håndverk skal kunne benyttes som verksteder til utforskende arbeid også 
utenom det som er timeplanfestet. Disse arealene skal være tilrettelagt med ulike fasiliteter for praktisk 
og utforskende arbeid.  
 
Ved å planlegge for felles samlingssal for hele skolen i tillegg til at det skal være mulighet for å samle 
hele trinn i det største læringsrommet i trinnarealet vil skolen også ha flere arenaer hvor elevene kan 
øve seg på å formidle og presentere arbeid for medelever. Slike arenaer vil kunne fungere samlende 
og forhåpentligvis kunne bidra til et skolemiljø som inspirerer elever til å jobbe med skapende 
aktiviteter som kan presenteres for andre.   
 
Skolebygget skal så langt det er mulig, planlegges for fremtiden. Ny teknologi og nye krav og 
forventninger til skolen gjør at bygget må utvikles med fleksibilitet og generalitet slik at det lett kan 
tilpasses endringer og nye situasjoner, uten omfattende bygningsmessige grep.  

De bygningsmessige tiltakene krever aktive, samarbeidende lærere som er villige til å benytte 
mulighetene som arealene gir både når det kommer til variasjon i undervisning og flerfaglighet. 
 
Det er krav til alle læringsrom at det skal være direkte tilgang på dagslys og utsyn. Det bør derfor 
unngås rom som har kortsiden mot fasaden. I det største læringsrommet skal det være mulighet for å 
blende helt av for å se film.  



Oppdragsnr .: 5175226 Dokumentnr.: 1 Versjon: 3
Konseptstudie | Felles ungdomsskole for Vestnes

2018-01-10 | Side 12 av 64

Fleksibel møblering (hjul på stoler, reoler og bord) skal gjøre det enkelt å møblere om og endre bruken
av rom.

Hvordan organi sere skolehverdagen i nytt skolebygg?

Den nye skolehverdagen vil by på forandringer både for elever og ansatte. Man vil gå fra klasserom
med faste, timeplanfestede aktiviteter til et skolebygg som legger opp til større fleksibilitet i
organiseringen. Dette krever i stor grad samarbeid og god planlegging mellom lærerne, men også
systematisk oppfølging og opplæring av elevgruppene som skal oppleve trygghet og tilhørighet i den
nye skolen.

Tanker om hvordan man skal implementere nye elementer i skolehverdagen slik som fleksible
trinnarealer og bruk av «skolens hjerte», fellesarealer, på en best mulig måte må forankres og utvikles
lokalt i personalet slik det reflekteres rundt i neste kapittel.

Organisasjonsutvikling som følge av ny ungdomsskole

Når to skoler skal forenes til én enhet slik som ved nye Vestnes ungdomsskole, er bevissthet rundt
skolekulturer og skoleutvikling sentralt. Skolekultur kan forstås som det regelsystemet som på et
uformelt plan styrer pedagogiske og administrative virksomheten ved den enkelte skole (Berg 1999).
Skolekulturer kan variere stort mellom ulike organisasjoner og utgjøre en av nøkkelfaktorene i
skoleutviklingsprosesser mot å etablere en ny, felles organisasjon.

Skoleutviklingsarbeidet bør ha som overordnet mål å forankre en skolekultur i tråd med Peter Senges
definisjoner av lærende organisasjoner:

«en organisasjon hvor mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de egentlig
ønsker, der nye og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner får fritt utløp og der
mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap (Senge 1991, s. 9)».

Grunntankene om lærende organisasjoner er videre naturlig å se i sammenheng med skolekulturer
som preges av utvidet profesjonalitet:

Godkjennelse fra
samfunnet

Avgrenset profesjonalitet Utvidet profesjonalitet

Autonomi Individuell (fokusering på den
enkelte lærer i klasserommet)

Kollektiv (fokusering på skolen som
organisasjon)

Yrkesetos Konservatisme,
individualisme, her-og-nå-
orientering

Fleksibilitet, samarbeid,
framtidsorientering

Kunnskapsbase Skolefagene, fagdidaktikk osv. Læreplanteori, skolen som organisasjon,
utviklings- og vurderingsarbeid, fagene
osv.

Figur 2 Profesjonalitet i skolekulturer – Hoyles som sitert i Berg 1999, s. 112

Arbeidet med fornyelse av skolens innhold ut fra kompetanseområder, fagområder og prinsipper om
flerfaglighet er klart forankret i tankene om såkalt utvidet profesjonalitet.

Ved utviklingen av en ny organisasjon har det blitt gjort flere lokale valg som er tråd i tråd med teorier
om lærende organisasjoner og utvidet profesjonalitet. Som presentert tidligere skal skolen organiseres
trinnvis med egne hjemmeområder hvor mesteparten av undervisningen skal bli gjennomført. Det
planlegges ikke for faste læringsrom til de enkelte elevgruppene, men at trinnet som helhet disponerer
tre læringsrom med tilhørende grupperom. Lærerne skal i hovedsak være tilknyttet til trinn og man
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skal ha desentraliserte lærerarbeidsplasser i nærhet av trinnområdene. Denne type organisering gir 
mange pedagogiske muligheter, men krever tett samarbeid mellom lærere som er tilknyttet trinnet.  

Således bør denne organiseringen vies mye 
oppmerksomhet i utviklingsarbeidet når man 
skal forberede overgangen til den nye skolen.  

Denne type utviklingsprosesser kan betraktes ut 
fra tre faser: initiering, implementering og 
institusjonalisering slik det illustreres med 
følgende modell fra en av de ledende 
professorene innenfor skoleutviklingsfeltet, 
Michael Fullan:  

Som det fremstår av pilene i figuren, henger de 
ulike fasene sammen og hele den detaljerte og 
komplekse prosessen må derfor betraktes som 
syklisk og kontinuerlig. 

En ny, felles skole med nye sammensetninger 
av lærere, nye læringsarealer og ny 
skoleledelse er i aller høyeste grad å regne som 
et skoleutviklingsprosjekt, og arbeidet i 
initieringsfasen har allerede startet. Det er 
besluttet at man skal bygge en ny, felles skole og lokaliseringen av skolen er fastsatt. Videre har det 
blitt gjennomført kick-off og brukermedvirkning som et ledd i utarbeidelse av rom- og funksjonsplan for 
den nye skolen, noe som er helt i tråd med Fullans teorier om gode skoleutviklingsprosesser: 

Hvis hele prosjektet oppleves som «tredd nedover hodene» på lærerne, vil det være vanskelig 
å oppnå endring (Fullan, 2007). 

Likevel er gjennomføring av kick-off og brukermedvirkningsmøter i forbindelse med rom- og 
funksjonsplan bare en liten bit av arbeidet mot å etablere en ny organisasjon. Grunnstrukturen er klar, 
men det blir også helt sentralt å forberede personalet på hvordan skolen skal fungere i disse nye 
lokalene og hvordan fleksibiliteten i for eksempel trinnarealene skal utnyttes pedagogisk for å drive en 
best mulig skole. Her er det viktig å legge opp til refleksjonsøkter med personalet allerede nå for å 
legitimere dette utviklingsarbeidet.    

En annen viktig forutsetning for vellykket initiering og iverksetting av tiltak handler også om at 
personalet opplever endringen meningsfull og dermed har en forståelse for arbeidet (Fullan, 2007). 
Det er også påvist at lærere som opplever at endring møter et behov, er mer motivert for å involvere 
seg (Midthassel, 2004). 

Det er en stor fordel å starte med refleksjonsarbeidet rundt hvordan læringsarbeidet i det nye bygget 
skal organiseres i god tid før skolen står klar slik at personalet får rom til å ta bevisste valg rundt 
hvordan man ønsker å bruke skolen. Generelt er skoler preget av en kraftig «gjøre-kultur» ved at det 
skjer noe hele tiden og at man som lærer konstant må forholde seg til små hendelser. Dette bidrar til å 
hemme refleksjonstid i større grad enn i andre yrker (Fullan, 2007). Når skolen er i gang kan 
hverdagens mange gjøremål føre til at man fortsetter med gammel, kjent praksis som kanskje ikke er i 
tråd med intensjonene som ligger bak utformingen av det nye skolebygget.   

Det anbefales å sette av tid til refleksjonsgrupper hvor man får mulighet til å utvikle en felles 
forståelse, delt eierskap og forpliktelse for pedagogisk praksis ved den nye skolen, men også hvor 
man får arbeidet med systematisk refleksjon gjennom å utveksle tidligere erfaringer og synspunkter fra 
begge skolekulturene. Det å dele positive og negative praksiserfaringer kan også skape interesse og 
motivasjon (Sunevåg, 2009). 

Figur 3 Michael Fullan: Utviklingsprosesser 
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Skolens ledelse får i dette arbeidet en avgjørende rolle som såkalt «gatekeeper of change» for å
legitimere både prioriteringer av tid og ressurser, men også for å legitimere behovene for
utviklingsprosjekt i form av en ny skoleorganisasjon som er rettet mot fremtidens skole (Fullan, 2007).
Forskningen på skoleutvikling klinkende klar når det kommer til ledelse: velfungerende og systematisk
ledelse gjennom både initierings-, implementerings- og institusjonaliseringsfasen er totalt avgjørende
for å oppnå skoleutvikling og skape lærende organisasjoner (Hargraves & Fink, 2008; Fullan, 2007).

Implementeringsfasen i organisasjonsutviklingen vil i dette tilfellet handle om oppstart av skolen.
Man skal sette de pedagogiske ideene fra initieringsfasen ut i praksis, elevene er på plass og
skolehverdagen vil være i full gang. Også i denne fasen er meningsaspektet sentralt og det bør settes
av øremerket tid til systematisk refleksjon og utveksling av erfaringer samtidig som man skal drifte en
ny skole. Ledet tid til didaktikkens tre kjernespørsmål hva, hvordan og hvorfor vil ha en sentral
påvirkningskraft i prosessen mot at skolen skal kunne fungere som en lærende organisasjon.

Som en del av implementeringsfasen er det også viktig å etablere rutiner for evaluering for å
bevisstgjøre hva en har fått gjort, hva en har oppnådd og hva en bør jobbe mer med (Larsen et al.,
2006; Fullan, 2007).

Den tredje fasen, institusjonalisering , går på varige endringer som et resultat av et
utviklingsprosjekt, når en ny organisasjon får «satt» seg. Det tar minimum 2-4 år å institusjonalisere et
utviklingsprosjekt til å bli en del av skolen og hvis man ikke arbeider systematisk over hele
tidsperioden, vil den gamle praksisen lett kunne reetableres. (Fullan, 2007; Sunnevåg, 2009). I dette
tilfellet, hvor man skal slå sammen to organisasjoner, kan man risikere å få splittelser i personalet hvis
ikke man jobber systematisk med å skape en fellesforståelse for det pedagogiske arbeidet i den nye
organisasjonen.

Derfor blir av prinsippene som tidligere er presentert under initierings- og implementeringsfasene
viktige også i denne fasen. Evalueringsrutiner, systematisk refleksjon og ikke minst
kompetanseutvikling blir viktig for å unngå entusiasmefall eller kunnskapsforglemmelse som ofte
kommer over tid og uten oppfølging (Fullan, 2007; Sunnevåg, 2009). Det er også svært viktig å følge
opp nye medarbeidere for at de skal bli en del av skolekultur preget av utvidet profesjonalitet.

Det er ingen automatikk i at et nytt skolebygg vil føre til organisasjonsutvikling. Når to skolekulturer
skal forenes i nye læringslokaler kreves det en aktiv ledelse som tilrettelegger for refleksjon rundt
pedagogiske spørsmål knyttet til hvordan man skal samarbeide og ta i bruk en ny skole som skal bidra
til best mulig faglig og sosialt utbytte for elevene. Dette arbeidet bør videreføres fra prosessene rundt
avklaring av rom- og funksjonsplanen slik at man får et best mulig utgangspunkt når det nytt
skolebygg og pedagogisk praksis skal implementeres.

Synergi og sambruk for ungdomsskole, barneskole og kulturskole

I Vestnes er det muligheter for synergier som et resultat av samarbeid og sambruk mellom flere
enheter – som ungdomstrinn, barnetrinn, kulturskole mv. Det er på dette tidspunkt ikke avklart
hvordan samarbeidet skal løses, og i hvor stor grad det skal være sambruk. Det blir lagt frem en
tilleggsutredning som gjelder barneskolens arealbehov. I denne vil også inngå hvor vidt, og i hvor stor
grad, barneskole og ungdomsskole kan ha sambruk av spesialiserte læringsarealer.

Kulturskolens arealbehov er gjennomgått og behandlet i rapporten fra XPRO i forbindelse med
vurdering av etterbruk av dagens ungdomsskole.
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Noen politiske vedtakspunkt som legger føringer: 
  
KST 24.11.2016 i sak 108/2016: 

1.  Vestnes kommunestyre vedtek at deler av lokalet som Vestnes ungdomsskule har i dag, vert ombygd til lokale 
for Vestnes kulturskule når ungdomsskulen flyttar over i ny skule. Dette må ikkje gå på bekostning av areala 
som SFO og barneskulen treng. 

2.  Vestnes kommunestyre ber administrasjonen utrede eit kulturskulealternativ i det øvrige arealet i dagens 
Vestnes ungdomsskule og eventuelt sjå på alternative, desentraliserte alternativ, om arealbehovet er større. 
Til dømes Tresfjord oppvekstsenter og Tomrefjord skule. 

 
Vedtakspunktene om alternative desentraliserte lokaler er ikke utredet. Dette må vurderes og ses i 
sammenheng med tilleggsutredningen som gjelder barneskolens arealbehov. 

Formidlingssal: Kulturskolen hevder at deres eventuelle sambruk av formidlingssal er avhengig av 
hvordan formidlingssalen utformes, hvilke kvaliteter den har, og om den gir rom for kulturskolens 
utstyr; da særlig slagverksinstrumentene. 

I vedtak av 18.desember 2017, Økonomiplan 2018 – 2021, har kommunestyret lagt inn en egen linje 
om «organisasjonsendring i grunnskolen fra 2019». Dette er ikke videre omtalt eller spesifisert i 
vedtaket. Kommunestyret holder fast ved følgende: «Skulestrukturen skal takast opp att når ny felles 
ungdomsskule for heile kommunen er på plass».  
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Trinnområder
Skoleanlegget skal planlegges med tre trinnområder. Skolens organisering er begrunnet i kap. 3. Et
trinnområde er hjemmeområde for elever tilhørende samme trinn. Det er hvor mesteparten av
undervisningen skal bil gjennomført.

Hvert trinnområde består av ulike læringsrom. Det planlegges ikke for faste læringsrom til de enkelte
elevgruppene på trinnet, men at trinnet som helhet disponerer tre læringsrom med tilhørende
grupperom. Denne type organisering skal gi mange pedagogiske muligheter, og krever tett samarbeid
mellom lærere som er tilknyttet trinnet.

Dimensjonering trinnområder

Trinnområdene dimensjoneres ulike for å ivareta variasjon i elevtall. Ett trinnområde dimensjoneres for
90 elever og to trinnområder dimensjoneres for 80 elever.

Overordnet beskrivelse av trinnområder

Trinnområdene skal ha egne innganger fra skolens uteområde. Hvert trinnområde skal ligge i
tilknytning til desentraliserte lærerarbeidsplasser for lærerne som er knyttet til trinnet.

Trinnområdene vil ha lik grunnstruktur bestående av:

- Større læringsrom for ulike gruppestørrelser med ulike soner (alt ettersom hvordan man
møblerer)

- Læringsrom for elevgrupper på 28-30 personer
- Grupperom for mindre grupper
- Elevgarderober, WC og HCWC
- Sone for elevskap

Det skal være tydelig hvordan elevene skal bevege seg i trinnområdet uten at det forstyrrer
læringsarbeidet til de elever som er i de ulike læringsrommene.

For å sørge for best mulig fleksibilitet skal to av trinnområdene ligge i nær tilknytning til hverandre slik
at to av læringsrommene dimensjonert for 28/30 elever kan ha tilhørighet til ulike trinnområder fra år til
år ut fra rombehov som skyldes variasjon mellom elevtall på de ulike årstrinnene.

Trinnområde Dimensjonering Plassering

Trinnområde 1 80 elever. I tilknytning til rom for særskilt tilrettelagt opplæring.

Trinnområde 2 80 elever. I tilknytning til trinnområde 3 for å ha mulighet til fleksibilitet i
arealbruk ved variasjon i elevtall.

Trinnområde 3 90 elever. I tilknytning til trinnområde 2 for å ha mulighet til fleksibilitet i
arealbruk ved variasjon i elevtall.

Figur 4 Trinnområdene

Områdene skal lokaliseres i direkte nærhet til desentraliserte lærerarbeidsplasser for de ulike teamene
slik det er beskrevet nærmere i kapittel 9.1, lærerarbeidsplasser. I nærhet området til trinnområde 3
(og 2) skal det også lokaliseres et stillerom / vurderingsrom til lærere.



Oppdragsnr .: 5175226 Dokumentnr.: 1 Versjon: 3
Konseptstudie | Felles ungdomsskole for Vestnes

2018-01-10 | Side 17 av 64

Boblediagrammene nedenfor viser hvordan de ulike funksjonene skal henge sammen ved de
forskjellige trinnområdene.

Illustrasjon av rom og funksjoner for trinnområde 1:

Figur 5: Trinnområde 1
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Illustrasjon av rom og funksjoner for trinnområde 2 og 3:

Beskrivelse av rom og funksjoner i trinnområdene

Læringsrom for 28 / 30 elever

I læringsrommet for 28/30 elever skal det være mulig å samle elevgrupper for opptil 28/30 elever til
ulike læringsaktiviteter. Elevene skal kunne arbeide individuelt og i grupper og rommet må ha flyttbare
møbler for at man skal kunne endre oppsett og organisering. I rommet skal det være plass til en digital
skjerm. Lærer skal ha stor skjerm for demonstrasjon, i tillegg til arbeidsbord for modellering. Skjermen
skal kunne brukes til læringsaktivitet for elevene. Det skal være rom for digitale skjermer i alle
læringsarealene. Det skal være rom for å henge opp læringsmateriell og elevarbeider på veggene,
samtidig som transparens ivaretas mellom rommene i trinnområdet. De to læringsrommene for 28/ 30
elever skal ha en godt lydisolert, fleksibel vegg mellom seg slik at det kan åpnes opp for stor gruppe
når det er ønskelig til pedagogisk arbeid.

Læringsrom med ulike soner

Læringsrommet med ulike soner skal ha en mer praktisk karakter i innredning og oppsett. Arealet skal
være tilrettelagt for ulike former for samarbeid, motivere og inspirere til elevaktiv læring og læring med
praktisk tilnærming der elevene får ta på, utforske, gjøre noe, lage noe, bruke konkreter og ta i bruk
ulike læringsstrategier. Hensikten med dette er at elevene skal finne gode arenaer både for individuelt

Figur 6: Trinnområde 2 og 3
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arbeid, for arbeid med oppgaver som krever samarbeid, prosjektbaserte oppgaver og oppgaver som
krever problemløsning og utforsking, i tillegg til arenaer der elever og lærere kan ha presentasjoner

Det skal være mulig å samle hele trinnet for å se film eller ha felles gjennomgang. Noen av elevene
kan da sitte i en trappeløsning langs en av veggene. Denne trappeløsningen skal fungere som et amfi
med sitteplass for 28/30 elever. I resten av rommet skal det skal til vanlig være en soneinndelt
møblering, for eksempel med gruppebord i en sone og lesekrok i en annen. Totalt skal det være 28/30
ulike sitteplasser i rommet i tillegg til trappeløsningen, men det skal også være mulig å samle hele
trinnet i dette arealet.

Det er sentralt at det største rommet skal ha tydelig logistikk med tanke på trafikk til de andre
læringsrommene, elevgarderober/toaletter og elevskap for å unngå at undervisningen blir forstyrret av
trafikkflyt mellom de ulike funksjonene.

Grupperom for 6 personer

Det etableres to grupperom for 6 personer til hvert trinnområde. Disse skal ha en plassering som gjør
de mest mulig tilgjengelig, dvs. med to innganger. For eksempel inngang både fra trafikkareal og et
annet læringsareal. Det er ønskelig at et av grupperommene ved hvert trinnområde er lagt ved fasade,
har tilgang på dagslys og lite bruk av glass mot øvrig trinnområde, eventuelt må det kunne skjermes
med bruk av lameller e.l. Grupperommet vil med dette være tilrettelagt for undervisning / opphold av
lengre varighet og kan benyttes i tilfeller hvor elever har ekstra behov for skjerming.

Oppbevaring av undervisningsmateriell

Det avsettes areal for oppbevaring av undervisningsmateriell. Dette plasseres i trinnområdets felles-
/trafikkareal slik at alle lærere har enkel tilgang til dette. Det er ønskelig med integrerte skap i vegg
(med mulighet for å låse). Lagerareal integreres derfor som skap i fellesarealene.

Elevene har behov for oppbevaring av læringsmateriell da trinnområdet ikke planlegges for faste
læringsrom til de ulike gruppene. Det skal derfor avsettes areal for elevskap som skal ligge lett
tilgjengelig fra de ulike læringsrommene, men uten at plasseringen skal forstyrre undervisning i
læringsrommene eller grupperom. Skapene skal ha strømuttak for å lade digitale enheter.

Elevgarderober og toaletter

Elevgarderober og toaletter dimensjoneres for 80/90 elever – tilsvarende elevantall for trinnområdet.
Hver elev skal ha sin garderobeplass med plass til inne-/utesko og yttertøy.

Det skal være to ordinære toaletter og et HC WC i hvert trinnområde. Hvert toalettrom skal ha toalett
og håndvask. Det skal oppleves trygt for hver enkelt elev å gå på toalettet og i garderoben, og derfor
må det velges utforming og møbler som gir oversikt fra øvrig trinnområde.

Rom for særskilt tilrettelagt opplæring

I tilknytning til ett av trinnarealene skal det avsettes areal for særskilt tilrettelagt opplæring. Ved behov
skal det her kunne gis et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever som av ulike grunner har
behov for en helt annen pedagogisk, eventuelt også fysisk, tilrettelegging enn det som er
hensiktsmessig å ivareta innenfor ordinærtilbudet. De årene det ikke er behov for egne arealer til
særskilte opplæringstilbud, skal rommene kunne brukes til andre formål, for eksempel møterom,
leserom, grupperom osv.
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Det avsettes areal for tre rom av ulik størrelse. Rommene skal ligge samlet og med god intern 
kommunikasjon, det skal også være kort vei til HCWC/ stellerom. Et av rommene skal kunne brukes 
som sanserom/hvilerom/grupperom for 1 elev om gangen (med plass til 1-2 voksne). Det skal også 
være et grupperom utstyrt med kjøkkenkrok for ADL-trening og tilberedning av enkle skolemåltider. 
Det skal også være et lager for elevenes utstyr. Lageret må ha mulighet for lading av elektriske 
bevegelseshjelpemidler. I tillegg skal det være et utelager for vogner, sykler m.m. som beskrevet i 
kapittel 9.9. 
 
Generelle krav til oppholdsrom for særskilt tilrettelagt opplæring er:  

- Lydisolering 
- Gulvvarme  
- Mulighet for takheis  
- Mulighet for å justere belysning og blende av rom  
- Mulighet for å lade elektriske bevegelseshjelpemidler  
- Brede og terskelfrie dører (og korridorer)   
- Skape holdepunkter for å kjenne igjen. Alle rom skal ha sansestimulerende tiltak. Veggplass til 

å henge opp ting på vegg og henge ting i taket.  
- Alt av møbler og inventar (vasker, toaletter m.m.) som elevene skal bruke skal være universelt 

tilpasset.  
- Ved bruk av glassvegger-/dører i elevenes oppholdsrom, skal det være mulig å skjerme helt 

for inn-/utsyn.  
 

Det skal legges til rette for at elevene kan bli kjørt til skolen med bil, og derfor skal disse rommene 
ligge med enkel tilgang til av- og påstigning for bil. 
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Spesialutstyrte læringsarealer
Enkelte fag og emner krever arealer som er spesielt tilrettelagt i forhold til utforming og innhold, for at
kompetansemålene for elevenes læring kan bli ivaretatt. Dette gjelder i hovedsak praktisk-estetiske
fag og valgfag – som musikk og drama, naturfag, kunst og håndverk, mat og helse og kroppsøving. Vi
omtaler derfor arealene som spesialutstyrte læringsarealer.

Kroppsøving

Undervisning i kroppsøving vil foregå i Vestneshallen og derfor er derfor ikke en del av dette rom- og
funksjonsprogrammet for den nye skolen.

Musikk

Skolens arealer for musikk skal ligge
samlet og i tilknytning til formidlingsrom /
sceneområde. Dette for å tilrettelegge i
størst mulig grad til produksjoner fra
scenen. Avdelingen skal også kunne
brukes til undervisning i valgfaget sal og
scene. Musikkrom lokaliseres og utformes
med tanke på kontroll med
lydgjennomgang og akustikk.

Sambruk av formidlingssal/sceneområde
mellom skole og kulturskole er ikke avklart
og det presenteres derfor ulike alternativer
for formidlingssal/sceneområde i kapittel
6.4, Formidlingssal/sceneområde.

Boblediagrammet illustrerer hvordan ulike
funksjoner skal ligge i forhold til hverandre.
Merk at sceneløsningen vil variere mellom
de ulike alternativene.

Figur 7: Musikkfunksjoner
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Hovedrom musikk

Det planlegges for et musikkrom dimensjonert for 30 elever. Dette skal brukes til ulike aktiviteter innen
musikk, dans og drama. Rommet skal innredes med interaktiv tavle, lærerarbeidsbord, 30 enkle stoler,
noen bord og piano. Det skal være enkelt å variere i arbeidsmåter og møblene må være enkle å flytte
på. Det skal også være plass til kortrabulanter i rommet som kan brukes til undervisning og små
huskonserter.

I musikkrommet skal det være låsbare skap for lagring av diverse instrumenter, notestativ m.m. Det
skal være mulig å henge gitarer på veggene.

Rommet skal utstyres med et lydanlegg.

I en sone av rommet skal det tilrettelegges for sminke og oppbevaring av /kostymer når det foregår
produksjoner på scenen. Denne sonen skal innredes med speil, vask og oppheng til klær/kostymer.

Øvingsrom

Det skal etableres to øvingsrom hvert dimensjonert for fem personer. Rommene skal være tilstrekkelig
lydisolert og ha direkte inngang fra hovedrommet. Det skal være glassvegger slik at man har innsyn til
øvingsrommene fra hovedrommet, men et av rommene bør ha mulighet for skjerming med lameller
eller lignende slik at det kan brukes som skifterom når det foregår produksjoner på scenen. I
øvingsrommene skal det være plass til elektroniske instrumenter med nødvendige tekniske løsninger.

Innspillingsrom /mikserom

Det skal etableres et rom til bandinstrumenter som skal ligge mellom musikkrommet og scenegulvet til
formidlingssalen. I direkte tilknytning til rommet skal det være et mikserom som brukes til opptak fra
innspillingsrommet. Mikserommet må ha glassvegger inn til innspillingsrommet. Begge rommene skal
være tilstrekkelig lydisolerte.

Innspillingsrommet skal ha direkte tilgang direkte både til scene og til musikkrommet for å minimere
slitasje på instrumenter ved rigging til ulike produksjoner.

Lagerrom

Det skal avsettes areal for lagerrom for musikk og dramaaktivitet for skolen. Lydutstyr som ikke er i
bruk på daglig basis oppbevares på fast sted i lageret. Noen instrumenter skal kunne oppbevares i
musikkrommet, for eksempel gitarer på vegg. Det skal være plass til kulisser, rekvisitter og kostymer.
Lageret må ligge på samme nivå og med inngang direkte til scene. Lagerrommet må ha jevn
temperatur med tanke på oppbevaring av akustiske instrumenter.

Scene

Scenen i formidlingssalen skal være i direkte tilknytning til musikkarealene. Se nærmere beskrivelse i
kapittel 6.4, Formidlingssal.
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Naturfag

I læringsarbeidet skal man ha mulighet for å se naturfag og kunst og håndverk i sammenheng. Mye av
læringsarbeidet i disse fagene går over i hverandre og henger tett sammen med teknologi der man
utforsker, programmerer, koder og bruker disse elementene til bl.a. å skape roboter med materialer av
papp, tre, elektromotorer, tekstiler mv. For å legge til rette for utvidet prosjektbasert og undersøkende
læring skal arealene for naturfag lokaliseres nært avdeling for kunst og håndverk.

Arbeid i naturfagrommet skal i utgangspunktet ikke være risikofullt. Men når elevene håndterer syrer,
baser, åpne flammer og skarpe redskaper kan det oppstå situasjoner som kan være farlige.
Sikkerheten må derfor ivaretas gjennom at de til enhver tid gjeldende lover og regler følges. Arealet
utformes slik at muligheten for uhell minimeres, og at en har oversikt over hele naturfagsarealet.
Rommet skal ikke ligge under bakkenivå av hensynet til eventuelt arbeid med tyngre gasser.
Avtrekksystemet skal være separat og ikke en del av byggets ventilasjonsanlegg. Ulike typer
brannslukkeutstyr må være lett tilgjengelig. Det skal være en hovedbryter for strømforsyningen til
forsøksstasjonene. I naturfagrommet skal det være nøddusj og øyeskyllutstyr, og det skal være sluk i
gulv ved disse.

Naturfaglaboratorium

Naturfaglaboratoriet skal dimensjoneres for gruppe på 28 elever.

Mål og læringsinnhold vil variere over tid. Arealet skal derfor tilrettelegges med fleksibilitet for å kunne
endre organiseringen av læringsarbeidet etter behov. Det legges opp til at elevene skal ha store deler
av timene i naturfag i dette arealet.

I rommet skal det være syv faste arbeidsstasjoner hver med plass til fire elever. Ved
arbeidsstasjonene skal det være tilrettelagt for mest mulig variert arbeid og stasjonene skal utstyres
med både vask, strømuttak og avsug. Det skal være oppbevaringsmuligheter for noe utstyr ved de
enkelte arbeidsstasjonene. Det skal være fastmonterte møbler som er fleksibelt utformet slik at
arbeidsstasjonene kan brukes mest mulig variert med benkeplass, strømtilkobling, avtrekk og vann.
Det skal være regulerbare stoler tilknyttet arbeidsstasjonene.

I rommet skal det være tilgang til tavler på hjul og lerret som kan senkes ned fra taket slik at elever og
lærere kan presentere arbeid og instruksjoner, se filmklipp og lignende på storskjerm.

Langs veggene skal det være transparente skap til lagring av felles utstyr. Det skal være en egen
sone ved inngangspartiet i rommet hvor man skal henge fra seg yttertøy og labfrakker.

Det skal være direkte tilkomst til uteområdet slik at det er mulighet for å gjennomføre læringsarbeid inn
og ute og ta innsamlet materiale med inn i skolen. På denne måten vil man kunne legge godt til rette
for relevante utforskende og praktiske læringsaktiviteter.

I arealet skal det være en sone der planter kan vokse. Sonen kan løses som en mellomting mellom et
ute- og inneareal. Der skal elevene kunne følge utviklingen i vekstprosesser i biologien, noen
elevgrupper skal kunne ha sine egne planteprosjekter stående over tid. Lys, luft,
vanntilførsel/fuktighet/avsug og temperatur må kunne reguleres som i et veksthus/drivhus og brukes til
ulike typer læringsprosjekter.

Forberedelsesrom

Med direkte tilkomst til naturfagrommet, skal det være et låsbart forberedelsesrom for læreren.
Forberedelsesrommet skal ha direkte tilkomst fra trafikkareal, slik at lærer kan gå inn her uten å måtte
forstyrre evt. undervisning i naturfagrommet. Forberedelsesrommet skal innredes med:
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- Arbeidsbenk med hyller og skap
- Utslagsvask
- Vaskemaskin
- Brannsikkert låsbart stålskap med lufting ut i rommet for oppbevaring av gassbokser (butan og

propan)
- Brannsikkert låsbart stålskap med mekanisk ventilasjon til oppbevaring av meget brannfarlige

stoffer
- 5 doble låsbare høyskap
- Sluk i gulv

Kunst og håndver k

Arealene for kunst og håndverk skal ligge samlet med en samlet kapasitet til 60 elever samtidig. I
arealene for kunst og håndverk skal det avsettes areal for følgende funksjoner:

- Finverksted for tegning, skisser, digitalt arbeid, tekstilarbeid, atelier og produktutvikling
- Grovverksted for arbeid med tre og metall
- Verksted for arbeid med keramikk, maling, gips
- Lager for elevarbeid

Det skal være enkelt tilkomst mellom
de ulike funksjonene til kunst- og
håndverk. Det skal være enkel tilgang
for materialleveranser, og arealene kan
med fordel ligge på bakkeplan.
Arealene for kunst og håndverk skal
utformes på en slik måte at støvete og
våte aktiviteter skjermes fra aktiviteter
med rene materialer. Støyende
aktiviteter skal kunne skjermes av fra
andre aktiviteter. Samlet skal kunst- og
håndverksarealene ivareta mulighet for
tverrfaglighet og relevante, utforskende
og praktiske læringsaktiviteter i alle fag,
fremfor å låse organiseringen for mye
for fremtiden slik det blir beskrevet i
kapittel 3 om fremtidens skole og
flerfaglig arbeid. Det er ønskelig at
arealene blir lokalisert i nærheten av
naturfagavdelingen for å tilrettelegge
for tverrfaglig arbeid med blant annet
teknologi og design. For mindre
elevgrupper skal arealene i perioder
kunne brukes til praktisk læring i andre
fag enn kunst- og håndverk, også når
det er undervisning i deler av arealene.

Samlet skal verkstedene for tre/metall og keramikk/maling dimensjoneres for inntil 30 personer.
Finverkstedet skal dimensjoneres for inntil 30 elever. Det skal være mulig å samle to elevgrupper hver
på 30 elever i arealene samtidig, eller flere mindre grupper som holder på med forskjellige aktiviteter.
Arealene skal likevel være utformet slik at man ikke er bundet av en organisering av elever i to like
store grupper. Arealene skal utformes slik at det er mulig for 60 elever å velge ulik arbeidsform og ulik
aktivitet innenfor arealene. Prosjektbasert læring skal være mulig og krever fleksible arealer der variert
læringsaktivitet kan foregå samtidig.

Figur 8: Kunst og håndverksfunksjoner
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Finverksted

Finverkstedet er det største arealet i kunst og håndverkavdelingen dimensjonert for inntil 30 elever. I
finverkstedet skal elevene kunne jobbe med skisser, produktutvikling og mer teoretisk arbeid. Fra
dette rommet skal det være innsyn og gjennomgang til de andre verkstedene. Det skal være rikelig
med skapplass til lagring av utstyr og materiell. Rommet skal innredes med ulike soner til ulike
aktiviteter:

- Sone for tegning og arbeid med skisser
- Sone for digitalt arbeid med tilgang på dockingstasjoner og plass til skrivere
- Sone for gjennomgang og felles beskjeder til klassen
- Sone for tekstilarbeid med plass til symaskiner, måling og klipping
- Sone for maling på staffelier

Det skal foregå arbeid i større og mindre grupper. Det skal legges til rette for bruk av digitale verktøy..
Det skal legges til rette for bruk av digital skjerm. Rommet må kunne blendes. Det skal være rikelig
med skapplass til lagring av utstyr og materiell.

Fra finverkstedet skal det være innsyn og gjennomgang til de andre verkstedene.

Arealene skal utformes slik at det er mulighet for å stille ut elevarbeid i innfelte glassmontere i
veggene til arealene.

Verksted for maling og keramikk

Verksted for maling og keramikk skal ha plass til 10 arbeidsplasser. Det kan med fordel organiseres
rundt et samlet bord for elevene. Verkstedet skal brukes til arbeid med keramikk, gips, trykk, grafikk,
maling, overflatebehandling og toving. Det skal avsettes areal til stryking og tørking av tekstiler ved
farging og trykk. Rommet skal ha servant for håndvask. Det skal legges til rette for bruk av interaktiv
tavle. Gulv og vegger må være lette å rengjøre og avløp må tilpasses rommets funksjon. Det skal
være plass til en dreieskive (i en våtromsnisje) og nødvendig lagerplass for tørking av elevarbeid. Det
skal være vaskerenne med to kraner i rommet.

Grovverksted

Verkstedet for tre og metall skal ha plass til 20 arbeidsplasser. I verkstedet skal det også være plass
for oppbevaring av verktøy. Det skal være innsyn til de andre kunst- og håndverksarealene.

Maskinrom og materiallager

I direkte tilknytning til grovverkstedet skal det være et maskinrom hvor det også skal kunne lagres
materialer. Det skal være transparente vegger inn til maskinrommet slik at man som lærer skal kunne
ha oversikt over aktiviteter som foregår i begge rommen.

Maskin- og lagerrommet skal ha plass til båndsag, søyleboremaskin og sirkelsag. Det må være
punktavsug for hver maskin. Rommet skal ha plass til å lagre utstyr, verktøy og materialer, og må ha
enkel tilgang for større materialleveranser.

Maskin- og lagerrommet skal brukes av få personer samtidig. For å sikre bruk av maskiner skal
rommet være låsbart.
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Lager elevarbeid

Det skal være et eget rom for lagring og tørking av elevarbeid. Her skal det være godt med skapplass.
Rommet skal være tilgjengelig fra både keramikkrom, grovverksted og hovedrom.

Keramikkovn

Keramikkovn skal plasseres på et egnet sted, hensyntatt varmeavgivning og behov for avtrekk.

Mat og helse

Det skal etableres et kjøkken for mat og helse dimensjonert for opptil 20 elever. Kjøkkenet skal ligge i
tilknytning til kantinekjøkkenet, og disse arealene skal ha sambruk av sentrale funksjoner slik
boblediagrammet under illustrerer.

Figur 9: Mat og helse sett i sammenheng med kantine. Kantinekjøkken er beskrevet i kapittel om fellesområder -
kantine

Kjøkken for mat og helse

Kjøkkenet for mat og helse dimensjoneres for opptil 20 elever. Arealet organiseres og innredes som
familiekjøkken. Kjøkkenet skal ha fem stasjoner for matlaging.
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Hver arbeidsstasjon skal ha plass for inntil fire elever. En arbeidsstasjon består av komfyr, vaskekum
og arbeidsbenk med skuffer/skap. En av arbeidsstasjonene skal være universelt tilpasset med
hev/senk funksjon. En av stasjonene skal også kunne brukes av lærer for demonstrasjon.
Arbeidsstasjonen må dermed ha en plassering som gjør det mulig at alle elever kan se og følge med
på det lærer demonstrerer. Ved denne stasjonen skal det også være plass til en digital skjerm.

Det skal være en egen sone for kjøkkenredskap- og utstyr. Det skal også være en egen oppvasksone
med plass til skrubb og industrioppvaskmaskin. Begge sonene skal ha tilgang både fra kantinekjøkken
og mat- og helse-kjøkken.

Ved inngangen til kjøkkenet skal det være en sone hvor elever kan henge fra seg tøy og sekker.

Spise areal og teori areal

Bespisning for elevene i mat og helse skal foregå ved langbord i egen sone i kantina. Denne sonen
skal ha direkte ankomst fra mat- og helsekjøkkenet. Gjennomføring av og tilrettelegging for
måltidsfellesskap er en del av faget mat og helse og det er derfor behov for at sonen skal kunne
skjermes fra resten av kantineområdet. Sonen skal være en forlengelse av kantineområdet som kan
åpnes og lukkes slik at arealet kan brukes av andre når det ikke er undervisning i mat og helse, for
eksempel når man skal samle hele skolen i kantina slik det beskrives i alternativ 1, kantine med
mindre scene i kapittel 6.4.1.

Det samme arealet skal også utstyres med oppheng slik at elevene kan henge fra seg tøy og sekker.
Arealet skal kunne brukes til gjennomgang av teori og som grupperom.

Oppvask

Denne funksjonen, «skrubben», skal være en integrert sone i skolekjøkkenet, men det skal også være
enkel atkomst til funksjonen fra kantinekjøkkenet. Funksjonen skal også ha direkte tilknytning til
ryddestasjon i kantina.

Vaske- og strykefunksjon

Det skal være sambruk av denne funksjonen mellom begge kjøkken. Det skal være plass til
strykebrett, vaskemaskin og tørketrommel, utslagsvask/kran, sluk i gulv og skapplass til
kjøkkentekstiler, duker m.m.

Kjølelager, fryselager, tørrvarelager

Disse rommene skal ligge mellom kantinekjøkken og skolekjøkken med inngang fra begge rom slik at
sambruk vil fungere best mulig. Tørrvarelageret skal ha låsbare skap.

Det skal være enkel tilgang for vareleveranse til rommene.

Toalett

Det skal ligge toalett i nær tilknytning til skolekjøkkenet. Se beskrivelse under fellesområder i kapittel
6.5.



Oppdragsnr .: 5175226 Dokumentnr.: 1 Versjon: 3
Konseptstudie | Felles ungdomsskole for Vestnes

2018-01-10 | Side 28 av 64

Fellesarealer
Skolens fellesarealer skal utgjøre «hjertet» i skolen og fungere som en samlende møteplass.
Spørsmålet om felles formidlingssal mellom skole og kulturskole skal behandles politisk og det
presenteres derfor ulike alternativer. Som utgangspunkt for fellesarealene ligger følgende prinsipper:

- Kantineområdet skal kunne brukes av elever fra alle trinnene både til bespisning, samarbeid og
sosiale møteplasser

- Bibliotek skal ligge i tilknytning til fellesarealene slik at kantineområdet også skal kunne brukes til
faglig samarbeid med utgangspunkt i biblioteket

- Fellesarealene skal ligge sentralt med tanke på plassering av trinn- og personalarealer, men
samtidig være en egen sone som kan stenges av fra resten av skolen med tanke på utleie

- Området skal ivareta en samlingsfunksjon for hele skolen hvor elever kan opptre for hverandre, for
foreldre og hvor man kan gjennomføre allmøter både for elever og foreldre

- Det skal være sammenheng og muligheter for noe sambruk mellom spesialiserte læringsarealer og
fellesarealer for mat og helse/kantine og musikk/sceneområde

Skjematisk fremstilling av hovedforskjellene i alternativene blir presentert i kapittel 6.4,
Formidlingssal/sceneområde.

Hovedinngang og vestibyle

Det skal være en tydelig hovedinngang for skolen, slik at besøkende enkelt kan finne frem til skolens
ledelse og administrasjon. Det skal i tillegg være desentraliserte innganger til trinnområdene.

Alle inngangspartier skal være tilrettelagt med snøsmelteanlegg og mest mulig skjermet for vær og
vind. Hovedinngangen skal ligge sentralt i bygningsmassen og være inviterende og synlig for alle som
kommer til skolen.

Innenfor hovedinngangen skal det være et hyggelig område/vestibyle som viser vei inn i skolens
fellesareal med kantine, bibliotek og formidlingssal. Fra hovedinngangen skal det være god skilting
videre til resepsjon og de ulike sonene i skoleanlegget. I vestibylen skal det være plass til
informasjonsskjermer, oppslagstavler og utstilling av elevarbeider, kunst m.m.

Bibliotek

Biblioteket skal ha en sentral plassering i tilknytning til samlingsareal og være en del av de sentrale
fellesfunksjonene. Det skal være lett tilgjengelig for elever og lærere. Det skal ikke være
gjennomgangstrafikk i biblioteket. Deler av biblioteket skal kunne skjermes og låses av. Det skal
legges til rette for at ulike soner i tilliggende funksjoner skal kunne nyttes i varierte atmosfærer, både
sosiale vrimleområder, avslapningsområder og områder for konsentrasjon og skjerming.

Det skal være et utlåns-/informasjonsknutepunkt. Det skal være en arbeidsplass for bibliotekar, samt
plass for en selvbetjent utlån-/innleveringsautomat med en søkestasjon for bibliotekets database.

I biblioteket skal det være plass til bøker, aviser og tidsskrifter, digitale medier og andre læremidler.
Det skal være mulighet for å stille ut og inspirere elever og lærere til bruk av bibliotekfunksjonene.

Det er ønskelig med et åpent og oversiktlig bibliotekrom. Det er derfor hensiktsmessig å plassere lave
reoler og hyller på hjul i midten av rommet, mens høye bokhyller plasseres langs med vegg. Deler av
biblioteket skal kunne åpnes opp mot spisearealet/formidlingssalen.
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I de tilliggende fellesarealene skal behovet for sitteplasser, variasjon mellom sosiale/aktive soner og
soner med ro, stillhet og konsentrasjon ivaretas. Eksempler på slike soner er:

- Stasjoner for tilkobling av digitale enheter (dockingstasjoner)
- Lesestasjoner
- Interaktiv tavle og lydanlegg for presentasjon og formidling, for eksempel forfatterbesøk

Personalbibliotek

Som en atskilt del av biblioteket skal det etableres et lærerbibliotek med faglitteratur og
ressurssamling for læremateriell. Arealet skal inneholde litteratur, lærebøker og annet
undervisningsmateriell lærerne bør ha tilgang til i forbindelse med planlegging av undervisning.
Fagbøker, lærerveiledninger, lærerens eksemplarer mv. skal lånes ut/registreres gjennom
utlånssystemet. Det samme gjelder utlånsfunksjon av f.eks. spill, utstyr mv.

Skolens bibliotekfunksjon skal ikke fungere somlager. Utlånsregistrering av elevenes lærebøker kan
gjøres hvor som helst i bygget. Alt som registreres for utlån gjøres gjennom biblioteksystemet.
Ressurser som er i daglig bruk skal være tilgjengelig i trinnarealene.

Kantine

Kantinekjøkken

Kantinekjøkkenet skal kunne brukes til enkel matlaging og ha rikelig med benkeplass.
Kantinekjøkkenet skal kunne brukes av andre aktører utenom ordinær skoletid. Det skal være
serveringsdisk som er vendt ut mot spiseområdet, men samtidig er det viktig at serverings- og
salgsdisk ikke er plassert slik at den forstyrrer aktiviteter fra scene i de alternativene hvor det er
aktuelt. Kantinekjøkkenet skal ha sambruk/felles støttefunksjoner sammen med skolekjøkkenet.

Spiseområde kantine

Kantinens spiseområde skal kunne brukes som del av publikumsområdet i to av alternativene for
formidlingssal. Spiseområdet skal derfor ligge i nærheten av sceneområdet, men det skal ha en slik
lokalisering at servering eller matsalg ikke skal komme i konflikt med eller forstyrre pågående
aktiviteter på sceneområdet.

Kantinens spiseareal dimensjoneres for inntil 180 personer. Avhengig av hvilket alternativ for
formidlingssal /sceneområdet som blir benyttet, vil det kunne utvides. I tillegg skal spiseområdet være
i direkte tilknytning til spiseareal for mat og helse beskrevet i kapittel 5.5.2 slik at det totale
kantinearealet kan utvides ved behov.

Spisearealet skal være åpent selv om kjøkken- og salgsdelen ikke er betjent. Innredningen skal være
en kombinasjon av sitte- og ståbord slik at arealet også kan benyttes til andre formål som skolearbeid
og uformelle møter, for eksempel i forbindelse med bibliotekfunksjonen.

Formidlingssal /sceneområde

Spørsmålet om sambruk av formidlingssal mellom skole og kulturskole er i skrivende stund ikke
avklart. Det er forskjellige behov avhengig av hvilke aktører som skal benytte dette arealet, derfor
presenteres ulike alternativer.
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Felles for alternativene er behov for scenegulv, lager til ekstra stoler og bord, fastmontert lyd- og
lysutstyr og en arena for å samle hele skolen.

Forskjellene mellom alternativene handler om hvilke brukere som skal benytte arealene, utforming av
sceneområdet, slagverkrom, amfi og spørsmålet om formidlingssalen skal ha sambruk med
kantineområdet.

Alternativ 1:
Kantine med sceneområde

Alternativ 2:
Formidlingssal med kantine

Alternativ 3:
Separat formidlingssal

- Spiseområde kantine for 180
personer

- Sceneområde
- Spise- /teorirom mat og

helse for 25 personer

- Spiseområde kantine for 180
personer

- Spise- / teorirom mat og
helse for 25 personer

- Amfi for 120 personer
- Scene

- Spiseområde kantine for 180
personer

- Spise- / teorirom mat og
helse for 25 personer

- Separat formidlingssal og
scene i tillegg.

- Brukes av ungdomsskolen - Sambruk av formidlingssal
mellom ungdomsskole,
barneskole og kulturskole

- Sambruk av formidlingssal
mellom ungdomsskole,
barneskole og kulturskole

- Legges til rette for ekstern
utleie for nærmiljø og
fritidskulturliv

- - Ekstra stollager og
slagverkrom i forhold til
alternativ 1

- Ekstra stollager og
slagverkrom i forhold til
alternativ 1

Figur 10: Alternativer for spiseareal og formidlingssal

Alternativ 1: Kantine med scene område

Elever og ansatte skal kunne samles i skolens felles kantine til allmøter og mindre oppsetninger fra
elevene. Området skal også kunne brukes til andre samlinger, eksempelvis foreldremøter.

Figur 11 Boblediagrammet illustrerer ulike funksjoner i forhold til hverandre
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Spisesal

I kantineområdet skal man kunne samle et begrenset antall publikum. Det skal være mulig å øve på
mindre produksjoner i området rundt scenen uten at dette forstyrrer arbeidet ellers på skolen.
Kantineområdet skal være dimensjonert for opptil 180 spiseplasser. (Kapasitet til ca. 250 - 300 når
bord byttes ut med stoler og at man kan benytte tilhørende spiseareal for mat og helse.) Det er viktig
at utsikt til hele scenegulvet er tilgjengelig fra alle plassene i salen. Formidlingssalen/kantine skal ha
gode lysforhold og samtidig mulighet for blending.

Sceneområde

I en sone av kantineområdet skal det være et scenegulv som kan være noe forhøyet. I tilknytning til
scenen skal det være en dør inn til et av musikkrommene. Et av musikkrommene/støtterom skal slik
kunne fungere som et backstagerom for scenen. Scenen skal kunne brukes som en del av
spiseområdet i hverdagen.

Utstyr

I taket i kantina skal det legges til rette for noe fastmontert utstyr til lyd og lys og det skal det legges til
rette for lerret og projektor / digital skjerm. Det skal tilrettelegges for rikelig med strømuttak til
instrumenter, forsterkere, lydutstyr ol. ved scenen.

Lager stoler og bord

Det skal etableres et lager til ekstra stoler og bord som ikke brukes til kantineområdet i det daglige.

Alternativ 2: Formidlingssal tilknyttet kantine, sambruk mellom skole og
kulturskole

Elever og ansatte skal kunne samles i skolens felles formidlingssal til allmøter, oppsetninger fra
elevene og besøk fra Den kulturelle skolesekken (DKS). Formidlingssalen skal også brukes av
kulturskolen til både faste øvelser og oppsetninger. Det er derfor viktig at salen er tilrettelagt med
akustiske tiltak i tråd med NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse som sørger
for at lokalet fungerer godt til ulike type ensembler og oppsetninger i regi av kulturskolen.

Kantineområdet skal ligge i nærheten av formidlingssalen, men skal ha en slik lokalisering at servering
eller matsalg ikke skal komme i konflikt med eller forstyrre pågående aktiviteter på sceneområdet.
Kantinens spiseareal skal kunne brukes som del av formidlingssalen og sammen med amfiet med
sitteplasser.

Barneskolen skal også kunne benytte formidlingssalen til oppsetninger hvor det er behov for større
publikumskapasitet enn i nåværende aula i barneskolen. I disse periodene vil tilgangen til
kantineområdet reduseres noe for ungdomsskolen i forbindelse med øving på scenen.
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Figur 12: Boblediagrammet illustrerer ulike funksjoner i forhold til hverandre. 

 

Publikumsområde 

Det er viktig at utsikt til hele scenegulvet er tilgjengelig fra alle plassene i salen. Salen er dimensjonert 
for 300 personer og består av et amfi/trapp med sitteplasser vendt mot scenen med stoler og bord 
foran som også skal brukes til kantinens spiseområde. Det skal være enkel ankomst til 
formidlingssalen utenom skoletid og formidlingssalen skal ligge i tilknytning til kantine som kan 
benyttes av kulturskolen ved større produksjoner. Det skal også være tilrettelagt for å arrangere 
mindre produksjoner områdene i nærheten av kantine og vestibyle. Formidlingssalen skal ha gode 
lysforhold og mulighet for blending. Blending i sceneområdet skal være standardoppsett. 

Lagerrom 

Stoler og bord tilhørende formidlingssalen skal kunne lagres under trappen ved behov. Lagerarealet 
må sees i sammenheng med beskrivelsene under musikkrom i avsnitt 5.2.  

Sceneområde 

Scenen må være forhøyet og dyp for å ha plass til både orkester og skuespillere ved større 
oppsetninger. For ukentlige øvinger skal det også være plass til et korps på scenen slik at det blir 
minst mulig slitasje på slagverksutstyr som flyttes. Det må derfor også være et lite stollager på samme 
plan som scenen. Som beskrevet under musikkrom, skal også lagerrom, lydstudio og musikkrommet 
ligge i direkte tilknytning til scenen. Scenen må kunne lukkes ut mot publikumsområdet.  

Stollager 

Det skal etableres et lite stollager i direkte tilknytning til sceneområdet slik at det vil være enkelt å 
rigge til ulike ensembler som vil benytte sceneområdet til øvelser utenom skoletid. 

Utstyr  
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På scenegulvet skal det være et flygel med hjul som kan flyttes til siden når det ikke er en del av
produksjonen. I taket i formidlingssalen skal det legges til rette for fastmontert utstyr til lyd og lys, i
tillegg til oppheng av sceneteppe både i forkant og bakkant av scenen. I forbindelse med
sceneområdet skal det legges til rette for lerret og projektor. Det skal tilrettelegges for rikelig med
strømuttak til instrumenter, forsterkere, lydutstyr ol.

Slagverkrom

Det skal være et rom for undervisning i slagverk på samme plan som scenegulvet. Dette rommet skal
være romslig med plass til store slagverksinstrumenter som pauker, trommesett, ulike typer melodisk
slagverk osv. Det skal være plass til gruppeundervisning med 5-6 elever om gangen i rommet. Da
mye av slagverkutstyret også vil bli brukt på scenen i forbindelse med ukentlige korpsøvelser er det
behov for doble dører og terskelfri atkomst til rommet for å minimimere slitasje på instrumentene i
forbindelse med rigging. Det er også sentralt at dette rommet er tilstrekkelig lydisolert for bruk av
slagverkinstrumenter og det er ønskelig med ekstra takhøyde med tanke på arbeidsforholdene /
lydnivået for brukerne av rommet.

Alternativ 3: Separat formidlingssal, sambruk mellom ungdomsskole,
barneskole og kulturs kole

I dette alternativet blir formidlingssalen en separat sal. Barneskolen, ungdomsskolen, kulturskolen og
fritidskulturlivet disponerer salen i fellesskap slik at den vil kunne utgjøre et felles kulturelt møtested i
lokalsamfunnet. Elever og ansatte i skolene skal kunne samles i formidlingssalen til allmøter,
oppsetninger fra elevene og besøk fra Den kulturelle skolesekken (DKS). Formidlingssalen skal
brukes av kulturskolen og fritidskulturlivet til både faste øvelser og oppsetninger. Det er derfor viktig at
salen er tilrettelagt med akustiske tiltak i tråd med NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til
musikkutøvelse som sørger for at lokalet fungerer godt til ulike type ensembler og oppsetninger i regi
av både skolen og kulturskolen.

Tilskudd til oppføring

Formidlingssalen skal være i tråd med gjeldende «retningslinjer for forvaltning av desentralisert
ordning for tilskudd til kulturbygg» og «desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg» fastsatt av hhv.
Kulturdepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune. Ordningen gjør det mulig å motta inntil 1/3
av prosjektkostnader for kulturbygget/formidlingssalen isolert sett ut fra følgende formål:

Tilskotta skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd.
Tilskott kan bli gitt til kulturhus, fleirbrukslokale eller spesiallokale for kunst og kultur som bibliotek,
bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokale, konsertsal eller formidlingslokale for
biletkunst. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikkje til
ordinært vedlikehald eller drift.

(Møre og Romsdal fylkeskommune 2017)

Ved valg av alternativ 3 vil det være aktuelt å involvere flere grupper/lag/foreninger som man forventer
at skal være brukere av formidlingssalen for å få en bredere behovsoversikt slik det presiseres i
retningslinjene fra fylkeskommunen nedenfor. Dette kan føre til mindre endringer i rom-, areal- og
funksjonsprogrammet.

7.3. Behovsoppgåver

Aktivitetane bør styre planane. Undersøkingar av reelle behov skal danne grunnlag for planane, og for
utforming og dimensjonering av bygget. Alle lag, foreiningar og andre grupper som ein kan forvente å
bruke huset, bør høyrast om behov.

A. Behovsoppgåver frå dei enkelte lag/brukargrupper skal angi:
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- type aktivitet det skal gis rom for
- rombehov med angitt areal og forventa tal deltakarar
- stipulert tal gongar per månad ulike brukargrupper reknar med å nytte lokala. Bruk på dag- og
kveldstid bør gå fram.

B. Samla behovsoppgåve – grunnlag for romprogram
På basis av behovsoppgåvene frå dei enkelte lag/brukargrupper, eigne målsettingar for bygget og
vurderingar kring drifta, skal byggherren utarbeide ei behovsoppgåve over samla, forventa bruk av
bygget. Samla behovsoppgåve skal ligge til grunn for utarbeiding av romprogrammet.

7.7. Planvurderingar

Ein del rom må dimensjonerast ut frå spesifikasjon i behovsoppgåver/ romprogram:
- aktivitetsrom/verkstader/utstilling
- tilknytingsareal for scene (garderobe, lagerplass evt verkstad)
- lagerplass for de ulike brukarane
- kjøkken (for anretning eller for matproduksjon) inklusiv lager
- kontor/opphaldsrom for personalet

Tilleggsareal for drifta, som lager, tekniske rom og kontor/ opphaldsrom for personalet, blir ofte
undervurdert. Det er avgjerande for drifta at det blir satt av nok areal til desse funksjonane.

For utforming av ulike typar lokale, vil fagpersonell bli kontakta ved førehandsgodkjenning.

(Møre og Romsdal fylkeskommune 2017)

Plassering

Salen skal være plassert i et eget område av skolen, men samtidig være lett tilgjengelig uten at det er
gjennomgangstrafikk gjennom arealet. Med tanke på sambruk skal kantineområde og inngang ligge i
nærheten av salen slik at brukere utenom skoletid skal ha ankomst til området uten å måtte gå
gjennom trinnområdene og skolens øvrige areal.

Figur 13: Boblediagrammet illustrerer hvordan funksjoner ligger i forhold til hverandre.
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Publikumsområde 

Det er viktig at utsikt til hele scenegulvet er tilgjengelig fra alle plassene i salen. Salen skal være 
dimensjonert for opptil 300 personer og bestå av et flatt gulv med automatisert uttrekkbart amfi med 
sitteplasser vendt mot scenen med mulighet for å sette ut stoler og eventuelle bord foran. Stoler og 
bord skal kunne lagres i praktisk nærhet. Formidlingssalen skal ha gode lysforhold og mulighet for 
blending. Blending i sceneområdet skal være standardoppsett. 

Sceneområde  

Scenen må være forhøyet og dyp for å ha plass til både orkester og skuespillere ved større 
oppsetninger For ukentlige øvinger skal det også være plass til et korps på scenen slik at det blir minst 
mulig slitasje på slagverksutstyr som flyttes fra det tilhørende slagverksrommet. Det må derfor også 
være et lite stollager på samme plan som scenen. Som beskrevet under musikkrom, skal også 
lagerrom, lydstudio og musikkrommet ligge i direkte tilknytning til scenen. Scenen må kunne lukkes ut 
mot publikumsområdet.  

Stollager 

Det skal etableres et lite stollager i direkte tilknytning til sceneområdet slik at det vil være enkelt å 
rigge til ulike ensembler som vil benytte sceneområdet til øvelser utenom skoletid. 

Utstyr  

På scenegulvet skal det være et flygel med hjul som kan flyttes til siden når det ikke er en del av 
produksjonen. I taket i formidlingssalen skal det legges til rette for fastmontert utstyr til lyd og lys, i 
tillegg til oppheng av sceneteppe både i forkant og bakkant av scenen. I forbindelse med 
sceneområdet skal det legges til rette for lerret og projektor. Det skal tilrettelegges for rikelig med 
strømuttak til instrumenter, forsterkere, lydutstyr, multikabler ol.  

Slagverkrom 

Det skal være et rom for undervisning i slagverk på samme plan som scenegulvet. Dette rommet skal 
være romslig med plass til store slagverksinstrumenter som pauker, trommesett, ulike typer melodisk 
slagverk osv. Det skal være plass til gruppeundervisning med 5-6 elever om gangen i rommet. Da 
mye av slagverkutstyret også vil bli brukt på scenen i forbindelse med ukentlige korpsøvelser er det 
behov for doble dører og terskelfri atkomst til rommet for å minimimere slitasje på instrumentene i 
forbindelse med rigging. Det er også sentralt at dette rommet er tilstrekkelig lydisolert for bruk av 
slagverkinstrumenter og det er ønskelig med ekstra takhøyde med tanke på arbeidsforholdene / 
lydnivået for brukerne av rommet.   

Tilgjengelighet 

Det skal som nevnt være enkel ankomst til formidlingssalen utenom skoletid og formidlingssalen skal 
ligge i nærhet av kantine som kan benyttes ved større produksjoner, men det må også være mulig å 
stenge av passasjen mellom kantine og formidlingssal ved øving på større produksjoner over tid. Det 
skal også være tilrettelagt for å arrangere mindre produksjoner i området rundt kantine og 
inngangsparti. I det samme området skal det også være en sone for å henge av seg yttertøy ved 
større produksjoner. Det skal være en lasteport i nær tilgjengelighet for både eksterne aktører og for 
rigging av kulturskolens utstyr ved oppdrag utenfor huset.  

Øvrige rom 

Formidlingssalen skal ligge i tilknytning til skolens musikkavdeling. Se kapittel 5.2 Musikkrom.  
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Toaletter

Uavhengig av hvilket alternativ for formidlingssal som skal benyttes, er det behov for toaletter i
tilknytning til fellesarealene. Disse toalettene skal også benyttes av brukere utenom skoletid da
toalettene i trinnområdene vil være en del av en skjermet sone som ikke skal leies ut.

Det planlegges for fem ordinære toaletter og et HCWC. Hvert toalettrom skal ha toalett og håndvask
for å unngå store felles toalettanlegg som er potensielle «mobbesoner».

Toaletter må også være tilgjengelig fra spesialisert læringsareal slik at en hensiktsmessig plassering
av areal til toaletter i skoleanlegget må vurderes ut fra et helhetsbilde.
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Elevtjenesten
Elevtjenesten omfatter tjenester som skolehelsetjenesten, skolerådgiver og sosiallærer, samt eksterne
tjenester som PPT, psykolog m.m. Arealene til elevtjenesten skal ligge samlet i en sone i bygget. For
å være enkelt tilgjengelig for besøkende, skal elevtjenesten ligge nær resepsjon og hovedinngang.
Elevtjenesten må også ha en plassering som gjør den synlig og lett tilgjengelig for elevene, men
samtidig ivareta enkelte elevers behov for å oppsøke tjenestene på en diskret måte.

Figur 14: Elevtjenestens funksjoner

Kontor skolehelsetjeneste og PPT

Det opprettes et eget rom for skolehelsetjenesten i sambruk med PPT og evt. andre instanser.
Rommet skal være godt lydisolert og noe skjermet samtidig som det skal oppleves som tilgjengelig for
elevene. Det skal være dagslys i rommet. Rommet skal innredes med kontorplass, sittegruppe,
låsbare skap, en håndvask, en liten laboratoriebenk og et lite kjøleskap for vaksiner/medisiner.
Rommet må også være stort nok til å kunne gjennomføre synstest (3 m avstand fra vegg). Rommet
skal være tilrettelagt for å gjennomføre både samtaler og tester og det skal også være plass til å jobbe
med en mindre gruppe elever i rommet.

For undervisning av ulike elevgrupper benyttes ledige møterom, læringsrom og grupperom ellers på
bygget.

Kontorer for skolerådgiver og sosiallærer

Det etableres et kontor for skolerådgiver/sosiallærer. Kontoret må sees i sammenheng med kapittel
8.4.1, arbeidsplasser for ledelse, da ledelsesstruktur ved den nye skolen ikke er avklart.
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Felles ventesone

Utenfor kontorene skal være en ventesone med sitteplass for inntil fire personer. Ventesonen skal
være skjermet for innsyn fra øvrig felles-/trafikkareal.

Hvilerom

I området for elevtjenesten skal det være et hvilerom. Dette skal kunne brukes for akutte
hendelser/sykdom eller hvile i forbindelse med vaksinering. Hvilerommet skal ha plass til en
sofa/dagseng for hvile, samt håndvask, speil, stol og bord. Rommet skal kunne brukes av både elever
og ansatte.

Møterom

Både PPT og skolehelsetjenesten har behov for tilgang til et større møterom. Se nærmere beskrivelse
i kapittel 8.4.3, møterom ledelse.

HCWC

Ved kontor for skolehelsetjeneste, skal det være et HCWC. Rommet skal ha dør både fra ventesonen
og fra kontoret. Låsing av dørene skal være samordnet. I rommet skal det være sluk og mulighet for å
koble opp et enkelt dusjoppsett ved behov.

Elevråd

Det er ikke behov for et eget rom til elevrådsarbeid, men elevrådet skal ha tilgang på et låsbart skap
på et grupperom. Elevrådet kan booke grupperom til møtevirksomhet.
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Personalareal
Personalets arealer omfatter personalgarderober, personalrom, kontor for ledelse og administrasjon,
lærerarbeidsplasser og møterom. Personalrom og møterom skal legges til rette for ekstern utleie
utenom skoletid. Ledelse og administrasjon, personalrom og møterom ønskes lokalisert i samme
område sentralt i skoleanlegget.

Lærerarbeidsplasser

Lærerarbeidsplassene skal være desentraliserte og plasseres ved elevenes hjemme-/trinnområder.
Lærere skal ha sine kontorarbeidsplasser i tilknytning til de trinnområdene de underviser i. Prinsippet
er at de som samarbeider i team har arbeidsplass sammen. Hvert trinn utgjør et team. Et team
planlegges for 8 personer.

Det skal være ett felleskontor for lærerne på hvert enkelt team. Innredning vil være individuelle
arbeidsplasser med arbeidsbord, stol og uttrekkskap for oppbevaring.

Fagarbeidere og assistenter skal disponere en arbeidsplass som de deler på i kontorlandskapet.

Møterom/samtalerom lærere

Det vil være behov for flere større og mindre møterom/samtalerom i skolen. Disse må lokaliseres nær
de ansattes arbeidsareal, men plassert slik at de også er tilgjengelig for andre brukere (eks. for
foreldresamtaler, som ekstra grupperom i undervisningstiden med mer). Totalt vil det være fire
tilgjengelige møterom for lærerne i tillegg til en rekke grupperom i undervisningsarealene som også
skal kunne brukes ved behov.
Møterom skal plasseres med tanke på å unngå unødige forstyrrelser.

To av de desentraliserte lærerarbeidsplassene skal ha tilknyttet møterom. Møterommet må ha plass til
inntil 6 personer. Denne funksjonen er i første rekke planlagt for samarbeid mellom enkeltlærere,
samtaler mv. Møterommene trenger ikke ha plass til et helt team da læringsarealene normalt sett er
ledige når det er samarbeidsmøter for hele trinnet.

Stillerom/vurderingsrom

Det skal etableres et eget stillerom til arbeidsoppgaver som vurdering av elevarbeid og forberedelse
av undervisning. Rommet skal innredes med seks store arbeidsplasser og enkelte dockingstasjoner
slik at det vil fungere som en lesesal hvor lærerne kan jobbe helt uforstyrret. Da rommet skal benyttes
av lærere fra alle tre trinnene må plasseringen i bygget være sentral, gjerne i nærheten av
lærarbeidsplassene som ikke har tilknyttet møterom.

Administrasjon og ledelse

Organisering av ledelse og administrasjon er avhengig av hvor stor ledelsesressurs som er lagt til
stillingene. På grunn av skiftende behov skal lokalene planlegges med fleksibilitet, slik at det over tid
er enkelt å endre strukturen, redusere eller øke antall kontorer etter behov. Fleksibilitet kan løses med
lettvegger.
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Skoleledelse og merkantilt personale bør være lett tilgjengelig for besøkende til skolen samt for de
interne brukerne (elever og ansatte).

Kontor ledelse

Skolens ledere skal ha egne kontor. Det etableres fire kontorer med arbeidsplass og plass for et par
stoler ekstra ved enden av kontorplassen.

Resepsjon

Det etableres en mottaksfunksjon med skranke og arbeidsplass. Det må tilrettelegges en ventesone
som del av ekspedisjonen eller i tilknytning til denne. En merkantil medarbeider skal ha eget kontor,
men fra dette må det være oversikt over inngangspartiet/skranken slik at det er mulig å gå frem og
svare på henvendelser i skranken ved behov.

Møterom ledelse

Det etableres to møterom sentralt i bygget. Rommene skal kunne bestilles og brukes av alle og må
plasseres slik at bruk ikke forstyrrer kontorplassene for ledelse.

Ett av møterommene skal være tilknyttet administrasjonsavdelingen og planlegges hovedsakelig for
interne møter hvor skolens ledelse er involvert da ledelseskontorene ikke dimensjoneres for
gjennomføring av møter. Dette rommet skal dimensjoneres for 6 personer.

Møterom / grupperom for 16 personer

Det skal etableres et større møterom dimensjonert for opptil 16 personer. Møterommet skal ha en
sentral plassering i bygget, nært hovedinngang og resepsjon. Rommet skal bl.a. kunne brukes til
ansvarsgruppemøter der eksterne aktører som PPT, barneverntjeneste og foreldre deltar. Derfor er
det ønskelig med en sentral og enkel tilgjengelighet fra hovedinngang. Rommet skal være utstyrt med
teknisk utstyr til å presentere informasjon på digital skjerm.

Rommet skal også kunne brukes som grupperom av elever ved ledighet.

Kopi , utskrift , rekvisitalager og arkiv

Det skal etableres en utskrifts- og kopifunksjon plassert i området for ledelse og administrasjon. Det
legges opp til enkel standard på denne funksjonen. Større kopi- og produksjonsrom plasseres nær
personalets kontorlandskap i bygget. Alle multifunksjonsmaskiner skal ha sikker utskrift med kode eller
kort. I det samme arealet skal det også være lager av rekvisita som er tilgjengelig for lærerne.

De fleste arkivfunksjoner er på vei inn digitalarkiv. I arealene for ledelse og administrasjon skal det
være en arkivfunksjon i for elevopplysninger, eksamenspapirer o.l. som er daglig i bruk. Skolens arkiv
med elevmapper og lignende skal kunne låses av i brannskap.

Personalrom

Dette etableres et felles personalrom for alle ansatte på skolen. På personalrommet skal det være
tilgang til en kjøkkensone med kjøleskap, fryseskap, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn og kaffeautomat
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tilknyttet vann og strøm. Personalrommet skal dimensjoneres for 2/3 av personalet og brukes
hovedsakelig til pause og som uformelt treffpunkt. Likevel skal det være mulig å samle personalet i
rommet til felles beskjeder og gjennomgang slik at det skal innredes med en teknisk løsning med
digital skjerm. Faglige møter og utviklingstid for hele personalet løses i læringsarealene.

Personalrommet skal lokaliseres i nærhet av kantinen. Det er ønskelig at en av veggene utformes
med lydisolerte og fleksible dører slik at personalrommet kan åpnes ut mot kantineområdet ved behov.
Behov for skjerming og åpenhet skal ivaretas.

Lærerbibliotek/fagbibliotek/ressurssamling for læremateriell.

Se beskrivelse under 6.2, bibliotek.

Kopi - og produksjonsrom

Det skal avsettes areal til flere kopi- og produksjonsrom i skoleanlegget slik at alle kontorlandskap har
rimelig avstand til denne funksjonen. Innredning vil være arbeidsbenk for laminering, stifting, sortering
med mer, samt reoler for oppbevaring av kopipapir og kontorrekvisita. Rommene plasseres slik at det
ikke virker støyende for de som arbeider i området. Alle multifunksjonsmaskiner skal ha sikker utskrift
med kode eller kort. Det skal også være mulig å oppbevare noe rekvisita og materiell i disse arealene.

IKT-verksted

Det skal være rom for IKT-tjenesten. IKT-tjenesten plasseres i fellesarealene og arealet skal være lett
tilgjengelig for elever og godt synlig/merket. I arealet skal det være en avdelt plass til en
kontorarbeidsplass med inkludert dagslys. Den andre delen skal tilrettelegges for reparasjon av
datautstyr, og annet digitalt formidlingsverktøy, samt lagring av diverse IKT-utstyr. Det skal være god
utlufting/ventilasjon da mye datautstyr avgir mye varme. Det skal være benkeplass og el-punkter til å
jobbe med mange digitale enheter samtidig.

Hvilerom

Det skal etableres et hvilerom som beskrevet under elevtjenesten i kapittel 7.4. Rommet skal kunne
brukes av både elever og ansatte.

Personalgarderobe

Skolen planlegges for bruk av innesko og alle tilsatte skal derfor bytte til innesko før de entrer ren
sone i skolebygget. Lokalisert ved personalets atkomst til skolebygget skal det være en felles
personalgarderobe.

Garderob e med skap

I garderoberommet skal det være låsbare garderobeskap, tørkeskap, skohyller og vanlig klesoppheng.

Omklednings -og dusjrom
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For ansatte som har behov for dusj og/eller helskift, skal det være to separate omklednings- og 
dusjrom i tilknytning til personalgarderoben.  

Personaltoaletter 

Det skal være to ordinære toaletter og ett HCWC i nærhet til personalgarderoben.  

I tillegg planlegges det for to toaletter i tilknytning til lærerarbeidsplassene slik at det ikke er behov for 
å oppsøke personalgarderoben hvis man sitter dypt konsentrert i arbeid eller har begrenset tid mellom 
undervisning og inspeksjon. Det vil også være mulig å benytte elevtoalettene i trinnområdet for 
ansatte ved skolen.  

En hensiktsmessig plassering av disse to toalettene i skoleanlegget må vurderes for hver funksjon og 
vurderes ut fra et helhetsbilde.  
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Drifts- og støttefunksjoner
Bygningsdrift og renhold omfatter rengjøringstjenester, drifts-/vaktmestertjenester og vedlikehold,
varemottak, lager og avfallshåndtering. Det skal etableres et eget område i bygningsmassen der rom
og funksjoner til disse tjenestene er samlet. En naturlig plassering vil være nær skolens utvendige
varemottak og henteplass for avfall, som skal ligge skjermet fra hovedinngang og anleggets naturlige
gang- og sykkelveier slik at det ikke oppstår konflikter og farlige situasjoner ved levering av varer og
henting av avfall.

Renholdssentral

Det er behov for en renholdssentral med plass til moppevaskemaskin med kasse for lo,
tørkemuligheter, kjøleskap for mopper og lager for vaskemidler og utstyr. Renholdssentralen skal ha
god plass til renholdstraller og lagring, lading og tanking/tømming av renholdsmaskiner. Det skal være
utslagsvask og spylemulighet i rommet, slange for fylling av renholdsmaskiner og sluk i gulv. Det skal
være plass til å spyle/ rengjøre renholdsmaskiner. De må sikres stor nok kapasitet på strømuttak.

Desentraliserte renholdsrom

Det skal minimum være et renholdsrom i hver etasje. Det beregnes ett renholdsrom pr. ca. 500 m2.
Rommene skal være store nok til å romme stor renholdstralle, utslagsvask, gardintrapp og liten hylle
for kjemikalier/såpe, samt noe hygienepapir. I hver etasje skal minst et av renholdsrommene være litt
større slik at det er plass til å lade liten renholdsmaskin. Det skal være sluk i gulv og plass til å
fylle/tømme en renholdsmaskin.

Varemottak og lager drift - og renhold

Skolen skal ha et varemottak som er lett tilgjengelig for varebiler/lastebiler. Det er viktig at adkomsten
og trafikken til varemottaket er gjennomtenkt og ivaretar god trafikksikkerhet.

I varemottaket skal det være plass for midlertidig lagring av varer og mulighet for kjøleskap for melk og
frukt uten at støy fra disse skal være sjenerende for annen aktivitet på skolen. Plassering skal være
slik at avstanden til de funksjoner som får mye varer og utstyr ikke blir for lang (eks. kantine) og ikke
langt inne i bygget. Område for varemottak skal være tilrettelagt for bruk av pallejekk og ha dørbredde
slik at det kan trilles inn varer på paller tilrettelegges for bruk av pallejekk og ha dørbredde slik at det
kan trilles inn varer på paller helt inn i lagerrom og heis.

Varemottak skal skjermes fra hovedinngangen både visuelt, støymessig og mht. trafikkseparering.

Varemottak trenger ikke være betjent, tilgjengelighet kan løses ved callingsystem ved varemottaket.

Lager for drift og renhold skal lokaliseres i tilknytning til varemottak. Lageret skal ha plass til kopipapir,
søppelsekker, lysstoffrør, m.m. Her skal også toalettpapir, tørkepapir, såpe, rengjøringsutstyr og annet
forbruksmateriell renhold benytter lagres. Det skal være et kjemikalieskap som sambrukes av renhold
og drift.
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Avfalls rom

Skolen skal ha en sorteringsstasjon for avfall og et avfallsrom med lett adkomst for renovasjonsbiler.
Avfallsrom plasseres med tanke på enkel og effektiv avfallshåndtering, nært varemottak, dog slik at
selve avfallsrommet skjermes fra varemottaksarealet (ikke samtidig kryssende varer inn og avfall ut) –
og får nødvendig avstand fra friskluftinntak. Avfall organiseres i søppelrom med konteinere for
restavfall, papir, plast, glass og annet spesialavfall. Det skal være kjøling i arealet for matavfall.

Miljøstasjoner

Det skal avsettes areal for desentraliserte kildesorteringsstasjoner /miljøstasjoner både inne og ute.
De må være store nok til at det kan sorteres i fire fraksjoner – plast – mat – restavfall – papir.

Felles kontor for drift og renhold

Driftspersonell holder til på skolen og trenger et kontor med tilgang til PC for styring av SD-anlegg mv.
Det legges til rette for en arbeidsstasjon med pc i arealet til enkle operasjoner for renholdspersonell.

Personalrom drift og renhold

Pause- og personalrom skal være sammen med resten av de tilsatte ved skolen for å oppnå et godt
arbeidsmiljø og mest mulig inkludering av alle ansatte.

Lager løst inventar

I umiddelbar nærhet til samlingsrom på skolen skal det etableres et lager der stoler og utstyr som skal
kunne oppbevares. Det skal være kapasitet i lageret til å oppbevare stoler og bord som skal brukes
ved større arrangementer, som et tillegg til standardoppsettet i samlingssalen.

Elevtallet vil variere fra år til år, og lageret skal også kunne oppbevare elevstoler og pulter som ikke er
i bruk.

Lager uteutstyr skole

Det skal etableres et kaldtlager for uteutstyr for skolen. Denne funksjonen kan etableres som en del av
uteområdet.

Kaldtlager bevegelseshjelpemidler

Det avsettes areal for et kaldtlager for bevegelseshjelpemidler (for særskilt tilrettelagt opplæring). Det
skal være strømuttak for lading av elektriske sykler m.m., samt mulighet for å installere takheis.
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Verksted og driftslager med port

Drift skal ha en plass hvor det kan lagres større utstyr som snøfreser, kostemaskin etc. Rommet bør
plasseres slik at det er mulig å kjøre inntil, med plass til og tilkomst for bilhenger for driftspersonell.
Der skal det være et enkelt verksted der driftspersonell kan gjøre enkle reparasjoner og
vedlikeholdsoppgaver. Funksjonen skal sees i sammenheng med behov knyttet til nærliggende
barneskole.
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Utearealer

Overordnede føringer

Trafikkløsninger og uteareal skal løses på et overordnet nivå der barneskole, kulturskole og idrettshall
sees i sammenheng med løsningene for ungdomsskolen. Det er utarbeidet egne skisser for hvordan
dette kan løses som er vedlagt konseptstudien og danner grunnlag for videre planlegging.

I den påfølgende beskrivelsen er det, om ikke annet er nevnt, løsninger for ungdomsskolen som
omtales.

Universell utforming

Skoleanlegg er viktige sosiale arenaer hvor mange aktiviteter for barn og voksne finner sted. Barna får
her tilført mye av sin grunnleggende sosiale erfaring og kompetanse. Foreldre og foresatte forutsettes
å delta i et samspill mellom hjem og skole som tidvis innebærer å være tilstede på skolen og delta på
møter og andre aktiviteter. Det fordrer et skoleanlegg hvor universell utforming er integrert som en
naturlig del av anlegget hvor alle brukerne kan følge samme bevegelsesmønster og delta i ordinære
aktiviteter på like vilkår.

Vesentlige momenter å ta med seg i planleggingen er:
• Enkel og logisk planløsning: Helheten i anlegget skal ivaretas når det gjelder terrengtilpasning

og overordnet utforming av anlegget.
• Orientering og tilgjengelighet: Enkel orientering og lesbarhet, få nivåer og korte avstander

mellom enhetene. Det skal være enkelt å finne inngang og skille mellom ulike innganger.
Adkomstveg og inngang skal være den samme for alle.

• Enkle forbindelseslinjer: Interne forbindelser mellom ulike deler av anlegget skal være lett
lesbare og tilgjengelige. Det skal være samme bevegelsesmønster for alle.

• Ledelinjer, belegg: Ulike kantmarkeringer og elementer i belegget gjør det enklere å finne
frem. Det er også viktig at man bevisst bruker underlagsmaterialer som gir lett fremkomst
også for bevegelseshemmede.

• Lek og sanseopplevelser: Uteanlegget må inneholde utfordringer og opplevelser for alle. Det
skal være områder som gir mulighet for både stillhet og aktivitet og elementer som stimulerer
sansene. Gummibelegg i stedet for sand/grus gjør at alle kan nå frem til lekeinnretninger.

• Forurensningskilder, planter og materialer som kan gi astma/allergiproblemer unngås.

Uteområdet skal ivareta hele barnet/ungdommen

Uteområdet skal være tilrettelagt slik at barn og unge trives både i skoletiden og på fritiden. Området
skal oppfordre barn og unge til å holde seg i aktivitet, og gi dem opplevelser som forsterker lysten til å
utfordre egne grenser. Ungdommer skal kunne identifisere seg med utformingen og det estetiske
uttrykket og det må derfor legges vekt på lokal identitet og et ungdommelig, men tidløst formspråk.
Dette gir større sannsynlighet for eierskap og omsorg for uteplassen i steden for hærverk. Det skal
være et variert område som tar hensyn til elevers alder, funksjons- og ferdighetsnivå. Barn og unge
skal stimuleres motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt. Uteområdet skal oppleves trygt og være
oversiktlig for elever og voksne. Uteområdet må utformes slik at behov for regler og restriksjoner
begrenses, samtidig som de fysiske rammene ikke begrenser handlingsrommet eller forestillinger om
hva man kan. Det skal være nærhet mellom sosiale flater og aktivitetsflater slik at det blir enkelt å
veksle mellom disse.
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Det trygge barnet/ungdommen
• Trafikksikkerhet
• Støyskjerming
• Sykkelparkering
• Sikre snarveger
• Universell utforming
• Trygge apparater
• Uteareal under tak
• Mulighet for å separere brukergrupper
• Vegetasjon
• Belysning

Det sosiale barnet/ungdommen
• Sosial interaksjon
• Allsidig fysisk aktivitet
• Spenning og uforutsigbarhet

Det kunnskapssøkende barnet/ungdommen
• Kunnskapstilegning
• Virkelighetsnær læring

Uteområdet må tilpasses omgivelsene

Ved utforming og tilrettelegging av uteområdet må en i størst mulig grad:

• Benytte de naturkvalitetene som ligger i tomten
• Skjerme og avgrense lek- og oppholdsareal fra trafikkareal. Det bør være trafikksikre

omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen.
• Optimalisere plassering av bygg for å sikre uteområder med best mulige solforhold.
• Legge godt til rette for bruk av turområder i nærområdet.
• Skjerme mot fremherskende vindretning og unngå områder med kald luft.
• Skjerme mot støy og ev. annen forurensing
• Skape aktive og rolige soner som ikke er i konflikt med hverandre.
• Etablere belysning som gjør det mulig å bruke uteområdene på mørke dager og kveldstid.
• Legge til rette for bruk på uværsdager, for eksempel takutstikk i bygget, leskur, overbygg,

paviljonger, halvklimatiserte rom.
• Skape multifunksjonelle, fleksible løsninger.
• Utformingen skal være i tråd med prinsippene for universell utforming og veifinning.

Opphold og rekreasjon

Opphold og rekreasjon er viktig for å ivareta det sosiale barnet/ungdommen og gi elever gode
oppholdsarenaer i friminutt og på fritiden. Det skal derfor etableres følgende:

• En god kobling mellom kantinen og uteområdet og muligheter for å sitte ute og spise.
• Grøntområder med benker og sitteplasser.
• Sitteplasser som er i le for vind og vær. Takoverbygg kan gjerne være i forbindelse med

skolebygget eller kombineres med andre funksjoner som lager for utstyr og leker.
• Vann som sanseopplevelse.
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Opplæring og fysisk aktivitet

På uteområdet skal det etableres funksjoner som inviterer elever til å være fysisk aktive, og funksjoner
som kan benyttes i undervisning f.eks kroppsøving, matematikk, naturfag samt kunst og håndverk. Det
er viktig å legge vekt på allsidighet og at ulike aldrer og kjønn har ulike preferanser. Det kan
eksempelvis tilrettelegges for følgende:

• Gressplen for fri lek og opphold
• Joggeløype med aktivitetssoner
• Multiballbinge tilrettelagt for ballspill og annen fysiske aktiviteter for barn og unge,
• Det skal etableres et område hvor det er mulig for elevene å finne motoriske utfordringer innen

balanse, hoppe, løpe, klatre etc. Området skal ikke ha preg av å være en lekeplass, men gi
mulighet for dette ved å benytte utsmykking, ulike hinder og variert møblering. Lokal identitet
med sjø og fjell kan gjerne benyttes som inspirasjon for utformingen.

• Utendørs amfi med plass til et skoletrinn
• Utendørs lydanlegg. Dersom dette etableres må lyd ikke være til sjenanse for nærliggende

skole og barnehage.

Materialbruk

Slitasjen i et skolemiljø er stor, og det må benyttes gode, holdbare materialer som tåler aktiv bruk og
som eldes med verdighet.

• Multifunksjonelle elementer utført i solide materialer (betong, granitt) kan erstatte tradisjonell
møblering.

• Tredekker kan benyttes i begrensede områder i tilknytning til overdekkede utearealer med
liten belastning. Enkelte sittemøbler ute skal være i tre.

• Det benyttes fortrinnsvis helstøpte gummidekker som fallunderlag. Fallsand benyttes ikke av
hensyn til universell utforming.

• Utrustning og møblering bør ha et transparent, moderne uttrykk og skal harmonere med bygg
og omkringliggende natur.

• Det benyttes varierte dekketyper (gress, kunstgress, gummi, asfalt, tre, betong, natur, stein ol)
for å skape ulike oppholdssoner. Asfalt kan bearbeides eller fargesettes som et alternativ til
tradisjonell utførelse, og for å tilføre kvalitet til oppholdsarealene.

• Naturelementer, som steiner og stokker, er fine innslag i lekeområdene.
• Naturlig vegetasjon som skjerming mot E39 bør bevares.
• Beplantning må være tilpasset stedet og bruken av området. Ved valg av vegetasjon bør det

fokuseres på arter som fremhever de ulike årstidene, fremmer læring og som tåler tøff
behandling. For å tilfredsstille krav til universell utforming, må allergifremkallende vekster
unngås. I tillegg skal det i skolemiljø ikke plantes vekster med giftige plantedeler.

Tilkomst og trafikkløsninger

Tilrettelegging for tilkomst er viktig for å ivareta det trygge barnet.

For å skape et trygt uteområde for fotgjengere og et funksjonelt og hensiktsmessig areal for skolens
driftspersonell, skal det etableres et tydelig og godt skille mellom fotgjengere og motorisert ferdsel.
Elever, lærere og besøkende kommer til fots, på sykkel, med bil eller kollektivtransport når de
kommer til skolen, og dette må kunne håndteres slik at det ikke kommer i konflikt med de daglige
driftsoppgavene. Viktige punkter er oppsummert nedenfor.
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Tilkomst for elever, ansatte og besøkende er felles for skoler, barnehager og idrettshall skal bestå av:
• En trygg av-/påstigningsplass for 4-5 busser samtidig. Denne skal i størst mulig grad være

adskilt fra biltrafikk. Det skal etableres leskur i tilstrekkelig omfang.
• Universelt utformede gang- og sykkelløsninger fra bussholdeplass til skolenes

hovedinnganger.
• Godt skille mellom fotgjengere og person- og varetransport på skoletomten.
• God og trygg tilkomst fra skolen mot tilliggende nærområder som brukes som turmål og i

undervisningen.
• Parkeringsplasser skal lokaliseres slik at de i minst mulig grad gir kryssende trafikk på gang

og sykkelveger. Parkeringsdekning for bil i henhold til kravene under:
o 0,8 per tilsatt i skole
o 0,2 per tilskuerplass i idrettshall

• Det må tilrettelegges for gjesteparkering, handikapparkering og ladeplasser for el-biler.
• Parkeringsplasser for sykkel skal lokaliseres slik at de ligger nært opptil innganger. Parkering

for 80 % av syklene skal være under tak. Parkeringsdekning for sykkel i henhold til kravene
under:

o 0,8 per barn i skole
o 0,8 per tilskuerplass i idrettshall

• Det skal være tydelig skilting til skolens ulike funksjoner, både ved ankomst og ved intern
bevegelse i anlegget.

• Det skal være tilkomst for lift i forbindelse med renhold og vedlikehold av fasaden på
ungdomsskolen.

• Det skal være tilkomst for utrykningskjøretøy.

Drift

Å redusere behovet for drift, samt ta hensyn til driftsfase er viktig for å ivareta det trygge barnet. For å
få en god og effektiv drift av ungdomsskolen skal det tilrettelegges for:

• Låsbare strøm- og vannuttak tilgjengelig på alle sider av bygget.
• Lettstelte, flate plener som kan vedlikeholdes ved hjelp av plentraktor e.l.
• Å kunne komme rundt bygget med nødvendig snøryddings- og kosteutstyr.
• Hensiktsmessige oppbevaringsplasser for strøsand vinterstid. Innvendig lagring sommerstid.
• Snøsmelteanlegg ved alle innganger og i hovedgangveier.
• Skraperister utenfor alle innganger og matter innenfor.
• Overbygg over alle innganger.
• Rikelig antall søppelbøtter ved de områdene hvor elevene oppholder seg.
• Montering av overvåkningskamera (innenfor gjeldende regler)
• Skjermet og tilbaketrukket varemottak og avfallshåndtering.
• Samlings-/oppstillingsplass ved brannalarmer etc.
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Økonomiske konsekvenser

Forhold mellom ungdomstrinn på en eller to skole r

Det rent økonomiske effektiviseringspotensialet ved å samle alle elevene på en skole i Vestnes ligger
hovedsakelig i muligheten for å spare lønnsutgifter ved å drifte færre elevgrupper/klasser totalt sett på
ungdomstrinnet.

Oppgitt elevtall fra kommunen, gitt et delingstall pr gruppe på 30, gir følgende gruppetall i perioden
fremover:

Tabell 2: Prognose for klasser/grupper

Det ligger flere forutsetninger bak det å regne ut hvor mye det koster å drifte en klasse. Tallene som
følger blir å regne som forholdstall til illustrasjon av innsparingspotensial, mer enn eksakte kostnader
som kan brukes i budsjett.

Usikkerhetsmomenter som følger utregningen er blant annet:

• Utgifter pr elev i Vestnes er hentet fra kombinertskoler. Det er ikke rene ungdomsskoler i
Vestnes i dag.

• Forholdstall mellom elever på barnetrinn og ungdomstrinn. Elevene på ungdomstrinn har flere
timer enn elever på barnetrinn og lærerne underviser færre timer på ungdomstrinn enn på
barnetrinn.

• Kompenserende utgifter til de mindre enhetene kan variere.
• Antall elever med ekstra tilretteleggingsbehov som en del av kostnadsgrunnlaget.
• Ulikheter i kostnader av drift mellom eldre og nyere bygg.
• Prisstigning er ikke medberegnet og er en usikkerhetsfaktor. Beregningene bygger på 2017-

tall både når det gjelder antall elever og kostnad pr elev. Kostnad pr elev vil variere fra år til år,
avhengig av hvor mange elever skolene har i hver gruppe/klasse.

• Elevtallsprognosene blir mer usikre jo lenger ut man strekker tidsepoken.

Med overnevnte forbehold og kostnad pr elev tilsendt fra kommunen for de ulike skolene, er beregnet
klassekostnad for Tomrefjord pr år NOK 2 250 000, Helland NOK 1 900 000 og ny ungdomsskole
NOK 2 010 000 gis følgende utslag:

Tabell 3: Innsparingspotensial grunnet reduserte antall klasser på ungdomstrinnet

Det er et årlig innsparingspotensial i størrelsesorden MNOK 0 – 6.

Kostnader til skyss og FDV er ikke beregnet. Skysskostnader utgjør en svært liten del av det totale
kostnadsbildet. For kostnader til drift av bygg er det generelt sett slik at eldre bygningsmasse og større
bygg gir økte kostnader sammenlignet med drift at nyere og mindre bygg.

Tallpågrupper 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30

Helland 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6
Tomrefjord 4 5 5 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3
Toskoler 11 12 11 10 10 11 11 10 9 10 10 10 9 9
Samletu-trinn 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 8 8 9
Innsparing 2 3 2 1 1 2 2 1 0 2 3 2 1 0

Lønnskostnad 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30

Helland 13mill 13 mill 11 mill 11 mill 11 mill 11mill 11 mill 11mill 11 mill 13 mill 13 mill 13 mill 11mill 11 mill
Tomrefjord 9 mill 11 mill 11 mill 9 mill 9 mill 11mill 11 mill 9 mill 7 mill 7 mill 7 mill 7 mill 7 mill 7 mill
Toskoler 22mill 25 mill 23 mill 20 mill 20 mill 23mill 23 mill 20mill 18 mill 20 mill 20 mill 20 mill 18mill 18 mill
Samletu-trinn 18mill 18 mill 18 mill 18 mill 18 mill 18mill 18 mill 18mill 18 mill 16 mill 14 mill 16 mill 16mill 18 mill
Innsparing 4 mill 6 mill 5 mill 2 mill 2 mill 5 mill 5 mill 2 mill 0 mill 4 mill 6 mill 4 mill 2 mill 0 mill
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Kost nader ved ny ungdomsskole

Kostnadsberegningene har følgende grunnlag

• Det er brukt en prosjektkostnad på kr. 38 000,- / m² bruttoareal (BTA) nybygg
(nybygg/tilbyggsareal) inkludert infrastruktur og grunnarbeid. Norsk prisbok ligger noe lavere.
Denne beregningen baserer seg på beste pris fra Østlandet. Nybyggpris er inklusiv
merverdiavgift, og regnes i investeringsprogrammet som brutto kostnader.

I dette er det da medregnet de kostnadskomponenter som ligger inne i standard kontoplan for
byggeprosjekt:

• Rigg og drift
• Bygning
• VVS
• Elektro svak- og sterkstrøm
• Andre installasjoner (heis)
• Generelle kostnader (honorar, gebyr m.m.)
• Byggekostnader/spesielle kostnader som byggherrekostnader og byggelånsrenter
• Reserver og marginer. Reserve avhenger av grunnforhold og tomt, 15-20 %
• Merverdiavgift (MVA).

Elementer som ikke er med som komponenter:

• Det er ikke medregnet kostnader til tomtekjøp. Infrastruktur utenfor tomten er ikke medregnet.
• Det er ikke regnet med løst inventar i skoleanlegget. Til innkjøp av løst inventar og utstyr

benyttes det ofte som «tommelfingerregel» en kostnad på 5-10 prosent av byggekostnad.
Oslo kommune har operert med 38 000,- per elev.

• Eventuelle inntekter fra salg av bygg eller tomter er ikke regnet med.

Som grunnlag for fordeling av kapitalkostnad pr år ligger det følgende forutsetninger: Rente 3 %, 30 år
nedbetaling. Annuitetslån. Eks. mva., 20 % trukket fra.

Tabell 4: Investeringskostnader

De ulike alternativene for skolebygget utgjør en investeringskostnad mellom NOK 127 og NOK 142.

Alternativ 3 skal bygges i tråd med gjeldende «retningslinjer for forvaltning av desentralisert ordning
for tilskudd til kulturbygg» og «desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg» fastsatt av hhv.
Kulturdepartementet og Møre og Romsdal fylkeskommune.

I kostnadene for uteområdet og trafikkløsninger er det ikke bare tiltak rundt ungdomsskolebygget, men
for flere enheter i området.

KonseptstudieVestnes
ungdomsskole

Dimensjoner
ende
elevtall jf.
prognose

Arealbehov
iht RFP
(m²BTA)

Uteareal
ogtrafikk-
løsninger

Nybygg
Uteareal

ogtrafikk-
løsninger

Nybygg
Investerings-

kostnad

Kapital-
kostnadpr år

(NOK)

Alt 1. Utenformidlingssalogscene 250 3 350 3 350 - 127mill 127mill 5,2mill
Alt 2. Formidlingssaltilknyttet kantinefor
sambrukmellomskoleogkulturskole

250 3 547 3 547 - 135mill 135mill 5,5mill

Alt 3. Separatformidlingssaltil sambruk
mellomungdomsskole,barneskoleog
kulturskole

250 3 749 3 749 - 142mill 142mill 5,8mill

Utearealinkl ny trafikkløsninger 40 mill - 40 mill 1,6mill

Investeringerogkostnader Type tiltak (m2) Anslått investeringskostnad (NOK)
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Trafikkareal

Trafikkarealene er nærmere omtalt i skisseprosjekt for utomhusarealer, vedlegg 1, og kostnadene i
vedlegg 2.

For uteområdet er det tatt med opparbeiding av nye trafikkareal. Inn under dette kommer opparbeiding
av nye trafikkareal på sørsiden av Vestneshallen. Dette omfatter følgende:

• Bussholdeplass for fire busser med leskur
• Overdekt sykkelparkering.
• Ny kyss & kjør
• Ny parkeringsplass.

Ved ny ungdomsskole etableres følgende:
• Varelevering
• Overdekt sykkelparkering,
• Gode gangforbindelser med asfaltdekke, universell utforming og belysning.

Noen trafikkområder oppgraderes for å bedre trafikksikkerheten og gjøres mer funksjonelle. Dette
omfatter følgende:

• Parkeringsplass ved barnehagen
• Parkeringsplass ved eks. ungdomsskole
• Parkeringsplass ved eks. bussholdeplass
• Kyss&kjør v/ eks. bussholdeplass
• Kyss&kjør v/ Misfjordvegen
• Sykkelparkering v/barneskole

Utearealer

Utearealene er nærmere omtalt i skisseprosjekt for utomhusarealer, vedlegg 1, og kostnadene i
vedlegg 2.

Utearealene er delt i tre områder:
• Uteareal ved ny ungdomsskole. Dette omfatter skolegård og aktivitetsløype
• Felles uteareal ved Vestneshallen. Dette omfatter amfi, multiballbane, klatreområde og

pumptrack (sykkel-/skateområde)
• Oppgradering av uteareal ved barneskole. Dette omfatter oppgradering av lekeareal,

tribune/trapper og oppgradering av ballområde)
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Utbygging

Entrepriseformer og modell for gjennomføring

Hovedskillet for entrepriseformer går mellom byggherrestyrte entrepriser og totalentrepriser, og
innebærer ulik fordeling av risiko mellom hovedaktørene i byggesaken, dvs mellom byggherren og
entreprenøren. Byggherrestyrte entrepriser innebærer større risiko for byggherren enn
totalentrepriser, hvor totalentreprenøren har overtatt deler av byggherrens risiko, og da skal ha betalt
for det.

I det følgende er fordeler og ulemper ved ulike modeller diskutert nærmere.

Kjennetegn ved disse hovedformene

Byggherrestyrt entreprise

• Byggherren har ansvar for å utarbeide detaljspesifikasjoner og arbeidsgrunnlag for
• Entreprenør bygger det byggherren har fått prosjektert
• Vanligvis basert på åpen deltagelse i anbudskonkurranser
• Varianter:

o Delte entrepriser (eksempelvis grunnarbeider, betongarbeider, tømrerarbeider,
vinduer og dører, malerarbeide etc)

o Hovedentreprise (bygningsfag) med sidestilte tekniske entrepriser (VVS og elektro)
o Generalentreprise (alle utførelsesfag samlet i en kontrakt

Totalentreprise

• Byggherre lager ytelsesspesifikasjon / funksjonsbeskrivelse som totalentreprenør (TE) priser
• TE har med i sin kontrakt å utarbeide detaljspesifikasjon og arbeidsgrunnlag (prosjektering) +

utførelse
• Vanligvis basert på prekvalifisering av deltagere
• Varianter:

o TE utarbeider prosjekt fra «scratch», + pris
o TE utarbeider pris basert på prosjekt levert av byggherre



Oppdragsnr .: 5175226 Dokumentnr.: 1 Versjon: 3
Konseptstudie | Felles ungdomsskole for Vestnes

2018-01-10 | Side 54 av 64

Modell Byggherrestyrt entreprise:

Figur 15: Byggherrestyrt entreprise

Modell totalentreprise:

Figur 16: Totalentreprise
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Fordeler og ulemper ved byggherre -styrte entrepriser:

Tabell 5: Fordeler og ulemper ved byggherre-styrte entrepriser

Fordeler Ulemper

God kontroll på hvilke løsninger som bygges, på
tekniske løsninger og materialbruk

Krever kapasitet og kompetanse hos byggherren

Prinsipielt sett rimeligere? (færre påslag, men
mister gjerne rimelige entreprenørløsninger?)

Mange kontrakter å administrere for byggherren

Kan bety at mindre, lokale entreprenører kan få
kontrakt.

Krever byggeledelse for å koordinere
entreprenører på byggeplass og administrere
framdrift

Kort «vei» fra brukere til planleggere Potensiale for gap i grensesnitt mellom fag

Kontrakter er oftest detaljspesifiserte etter NS
3420, her er det konfliktpotensiale ift om alt er
«med».

Byggherre har ansvar for å koordinere de enkelte
entreprisene mht framdrift, løses ved at det
engasjeres byggeleder

Fordeler og ulemper ved total entrepriser :

Tabell 6: Fordeler og ulemper ved totalentrepriser

Fordeler Ulemper

Færre kontrakter å administrere, oftest bare en Prinsipielt sett noe dyrere? Påslag i flere ledd

En part å ta opp saker med Endringer etter kontrakt er erfaringsmessig dyre

Muligheter for at entreprenøren kan bruke sin
kompetanse mht rasjonell bygging for å oppnå
gunstig pris

Entreprenør velger ofte enkleste og (for ham)
billigste løsning dersom han står fritt

Kan legges opp til parallell bygging og
prosjektering, spare noe tid totalt sett

Kan bli mange kontraktsledd fra byggherre til det
firma som i realiteten utfører jobben. Kan bli
krevende mht oppfølging av SHA

TE har ansvar for å koordinere sine
underentreprenører mht framdrift

Kan være krevende å ivareta brukermedvirkning
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Samspillentreprise

En ulempe ved den klassiske totalentreprisen er at brukerne ikke har påvirkning på hvordan det
konkrete prosjektet utformes. Dersom det skal gjøres endringer etter at pristilbud er gitt, vil dette ofte
kunne bli dyrt. For å bøte på dette er det de siste årene utviklet en variant av totalentreprisen, kalt
samspillentreprise. Det som skiller denne modellen fra en ordinær totalentreprise, er at det forutsettes
en prosess omkring utvikling av prosjektet der byggherre, bruker, prosjekterende og totalentreprenør
deltar, og hvor målet er å optimalisere prosjektet. En slik prosess starter ofte med et skisseprosjekt
utformet på basis av kravspesifikasjon fra byggherren, evt utviklet i en pris og prosjektkonkurranse, og
det fortsettes at økonomiske konsekvenser av endringer i prosjektet blir avtalt fortløpende.

Etter samspillfasen (optimaliseringsfasen) kan det enten inngås en ordinær totalentreprisekontrakt
etter NS 8407, eller man kan på samme basis avtale samspill også i gjennomføringsfasen. I så fall
avtales en målsum for byggekostnad, og det avtales en nøkkel for fordeling av merforbruk eller
mindreforbruk i forhold til målpris. Denne varianten fordrer gjerne «åpen bok», dvs at byggherren skal
ha innsyn i entreprenørens kostnader.

Figur 17: Modell samspill

Fordelen med modellen er oversiktlig kontraktsforhold mellom byggherre og entreprenør, samtidig
som brukermedvirkning ivaretas.

Kommunen må ta høyde for at det vil medgå en god del tid til samspillprosessen. Siden Vestnes
kommune er i ferd med å gjennomføre et annet byggeprosjekt etter samspillmodellen, vil kommunen
skaffe seg verdifull erfaring som man kan ha nytte av i dette skoleprosjektet.

Aktiviteter og varigheter ulike modeller

I skjematisk plan under er det vist hvilke hovedaktiviteter som prinsipielt inngår i de modellene som er
diskutert her. For å forenkle er ikke offentlig anskaffelsesaktiviteter, politiske prosesser og tid for
behandling av regulerings- og byggesaker medtatt i figuren. Reell samlet varighet for prosjektet
uansett modell vil derfor være lenger enn planen viser. Dager er regnet som arbeidsdager, dvs 20
dager er en måned.

Brukermedvirkning som skjer i forbindelse med utarbeidelse av spesifikasjon er ikke vist i planen, den
vil være omtrent lik for alle modellene.
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Tabell 7: Relative fremdriftsplaner

Hvilken gjennomfør ingsmodell skal man velge?

Hver modell har sine svake og sterke sider. Ved valg av modell må det blant annet vurderes

• Prosjektets karakter (er dette et engangsprosjekt, eller er dette noe man gjennomfører
regelmessig?) og kompleksitet

• Byggherreorganisasjonens kapasitet, kompetanse og erfaring
• Markedsvurderinger, er det aktører i bransjen i området som har kapasitet og kompetanse til å

gå inn i de ulike modellene?

DIFI har utarbeidet et verktøy som kan gi en viss støtte i valg av løsning, se www.anskaffelser.no. Her
beregnes hvilken modell som sannsynligvis passer best for det aktuelle prosjekt, basert på
oppdragsgivers vurdering av de parametere som er nevnt over.

Dersom man velger samspillmodellen, må man passe på at kvalifikasjonskrav for deltagerne i
konkurransen er satt slik at god deltagelse sikres. På grunn av at det relativt sett ikke er gjennomført
så mange samspillprosjekt enda i forhold til andre prosjekt, bør man være varsomme med å la konkret
erfaring fra samspillprosjekt være absolutte krav. Det vil kunne utelukke mange firma, som ellers vil
kunne ha ypperlig kompetanse på samarbeid med byggherre og brukere om prosjektutvikling.

Videre fremdrift for planlegging og bygging av ny ungdomssko le

Framdriftsplan, der tid som medgår til anskaffelsesprosesser og politisk behandling medtas,
utarbeides når gjennomføringsmodell er valgt.
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Arealprogram
ArealprogramVestnesungdomsskule- alternativ 1,kantine med en mindre scene

Kapittel Romnavn
Rom-
størrelse

Antall
rom Delsum Prelev Kommentar

4 Trinnområder 250
Trinnområde1 for inntil 80p. +særskilttilrettelagt opplæring 80

4.1 Læringsrom28p. 65 2 130
4.2 Læringsromrommed ulike soner 75 1 75
4.3 Grupperom6p. 10 2 20
4.4 Nærlagerundervisningsmateriell 10 1 10 1per trinnområde, integrert i læringsrom
4.5 Toaletteri trinnområde80p. 9 1 9 fordeles påflere rom (2x2+5)
4.5 Elevgarderober80p. 47 1 47 1per trinnområde
4.6 Romfor særskilttilrettelagt opplæring 40 1 40 Flererom, skalogsåkunnebenyttesavtrinnet

Sumtrinnområde1+særskilttilrettelagtopplæring 331 2,94

Trinnområde2 for inntil 80p. 80
4.1 Læringsrom28p. 65 2 130
4.2 Læringsromrommed ulike soner 75 1 75
4.3 Grupperom6p. 10 2 20
4.4 Nærlagerundervisningsmateriell 10 1 10 1per trinnområde, integrert i læringsrom
4.5 Toaletteri trinnområde80p. 9 1 9
4.5 Elevgarderober80p. 47 1 47

Sumtrinnområde2 291 2,94

Trinnområde3 inntil 90p. 90
4.1 Læringsrom30p. 70 2 140 2per trinnområde, flex mellom
4.2 Læringsromrommed ulike soner 90 1 90 1per trinnområde
4.3 Grupperom6p. 10 2 20 2per trinnområde
4.4 Nærlagerundervisningsmateriell 10 1 10 1per trinnområde, integrert i læringsrom
4.5 Toaletteri trinnområde90p. 9 1 9 fordeles påflere rom i trinnområde
4.5 Elevgarderober90p. 54 1 54 1per trinnområde

Sumtrinnområde3 323 2,89
4 Sumtrinnområder 945

5 Spesialutstyrtelæringsarealer
Musikk

5.1.1 Hovedrommusikk 60 1 60 inkludert sonefor sminke/kostymervedbehov
5.1.2 Øvingsrom 10 2 20
5.1.3 Innspillingsrom/mikserom 20 1 20
5.1.4 Lagerrom 15 1 15

Summusikk 115

Naturfag
5.2.1 Naturfagslab 75 1 75
5.2.2 Forberedelselsesrom 15 1 15

Sumnaturfag 90

Kunstog håndverk
5.3.1 Finverksted 70 1 70 inkl sonefor tekstil - slettet 30m2
5.3.2 Vekstedfor malingogkeramikk 30 1 30 redusert fra 40til 30
5.3.3 Grovverksted 40 1 40
5.3.4 Maskinromogmateriallager 20 1 20
5.3.5 Lagerelevarbeid 15 1 15 redusert til 15fra 20
5.3.6 Keramikkovn 4 1 4 i eget rom

Sumkunstoghåndverk 179

Mat og helse
5.4.1 Kjøkkenfor 20elever 60 1 60 familiekjøkkeninnredning
5.4.2 Spiseareal/teoriareal 30 1 30
5.4.3 Oppvask(felles med kantine) 8 1 8
5.4.4 Vaske-ogstrykefunksjon(felles med kantine) 6 1 6
5.4.5 Tørrvarelagerogfryseskap(felles med kantine) 5 1 5
5.4.5 Kjølelager(felles med kantine) 5 1 5

Summat oghelse 114

5 Sumspesialutstyrtelæringsarealer 498 1,99
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6 Fellesarealer
6.1 Hovedinngang og vestibyle 45 1 45

6.2 Bibliotek - for elever og personal 30 1 30 Elever 20 m2, personal 10 m2

6.3.1 Kantinekjøkken (oppvarmingskjøkken) 20 1 20

6.3.2 Alternativ 1: Spise-/samlingssal 216 1 216 spiseplass for 180 p. samtidig

6.4.1 Alternativ 1: Scenegulv 30 1 30

6.4.1 Alternativ 1: Lager til ekstra stoler og bord 15 1 15

6.5 Toaletter 15 1 15 5 WC, 1 HCWC

6 Sum fellesarealer alternativ 1 371

7 Elevtjenesten

7.1 Kontor skolehelsetjeneste og PPT 12 1 12

7.2 Kontorer rådgivere 10 1 10 sosiallærer og skolerådgiver

7.3 Ventesone 8 1 8

7.4 Hvilerom 8 1 8

7.5 Møterom 16 personer se møterom for ledelse

7.6 HCWC 5 1 5

7 Sum elevtjenesten 43

8 Personalarealer 

8.1 Arbeidsrom pedagogisk personale 48 3 144 8 LAP per rom/ beregnet 1 lærer per 10 elever. 

8.2 Møterom lærere, 6 personer 12 2 24

8.3 Stillerom/vurderingsrom 20 1 20 5 arbeidsplasser a 4 m2. Skal ligge nært LAP som ikke har møterom

8.4.1 Kontor ledelse 10 3 30

8.4.2 Resepsjon 18 1 18

8.4.3 Møterom ledelse, 6 personer 12 1 12

8.4.4 Møterom/ grupperom 16 personer 25 1 25 Legges ved hovedinngangen. Felles for ADM og skolehelsetjeneste +++

8.4.5 Kopi og utskrift 4 1 4 ved resepsjon

8.4.6 Arkiv og rekvisita 5 1 5 ved resepsjon

8.5 Personalrom 50 1 50 skal ligge ved kantinen med mulighet for å åpne opp mot kantinen

8.7 Kopi og produksjon 5 2 10 ved lærerarbeidsplassene

8.8 IKT-verksted 10 2 20

8.10 Personalgarderobe med skap eksl toalett og HCWC 25 1 25 skap til alle ansatte

8.10 Personaltoaletter inkl HC WC 13 1 13 1 hcwc og fire ordinære

8.11 Dusj- og skifterom i tilknytning til gard. 4 2 8

8 Sum personalarealer 408 1,63

9 Drifts- og støtteareal
9.1 Renholdssentral 25 1 25

9.2 Renholdsrom 5 2 10 Antall vurderes. Ca. 1 per 500 m2. På alle plan.

9.3 Varemottak og lager drift og renhold 15 1 15

9.4 Avfallsrom 24 1 24 2 x 12, det ene er kjøl

9.5 Miljøstasjoner 2 7 14 Antall vurderes ut fra grad av nærhet.

9.6 Kontor drift og renhold 8 1 8

9.8 Lager løst inventar 30 1 30 Lager til samlingssal

9 Sum drifts- og støtteareal 126 0,50

SUM FUNKSJONSAREAL/ NTA 93 2391 9,56

SUM BRUTTOAREAL (NTA *1,4) 1,4 3347 13,39

Kaldtlager og garasje
9.9 Lager uteutstyr skole 15 1 15

9.10 Kaldtlager bevegelseshjelpemidler 10 1 10

9.11 Verksted og driftslager med port 40 1 40

Sum 65
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Arealprogram Vestnes ungdomsskule - alternativ 2: Formidlingssal tilknyttet kantine, sambruk mellom skole og kulturskole

Kapittel Romnavn

Rom-

størrelse

Antall 

rom Delsum Pr elev Kommentar

4 Trinnområder 250

Trinnområde 1 for inntil 80 p.  + særskilt tilrettelagt opplæring 80

4.1 Læringsrom 28 p. 65 2 130

4.2 Læringsromrom med ulike soner 75 1 75

4.3 Grupperom 6 p. 10 2 20

4.4 Nærlager undervisningsmateriell 10 1 10 1 per trinnområde, integrert i læringsrom

4.5 Toaletter i trinnområde 80 p. 9 1 9 fordeles på flere rom (2x2+ 5)

4.5 Elevgarderober 80 p. 47 1 47 1 per trinnområde

4.6 Rom for særskilt tilrettelagt opplæring 40 1 40 Flere rom, skal også kunne benyttes av trinnet 

Sum trinnområde 1+ særskilt tilrettelagt opplæring 331 2,94

Trinnområde 2 for inntil 80 p. 80

4.1 Læringsrom 28 p. 65 2 130

4.2 Læringsromrom med ulike soner 75 1 75

4.3 Grupperom 6 p. 10 2 20

4.4 Nærlager undervisningsmateriell 10 1 10 1 per trinnområde, integrert i læringsrom

4.5 Toaletter i trinnområde 80 p. 9 1 9

4.5 Elevgarderober 80 p. 47 1 47

Sum trinnområde 2 291 2,94

Trinnområde 3 inntil 90 p. 90

4.1 Læringsrom 30 p. 70 2 140 2 per trinnområde, flex mellom

4.2 Læringsromrom med ulike soner 90 1 90 1 per trinnområde

4.3 Grupperom 6 p. 10 2 20 2 per trinnområde

4.4 Nærlager undervisningsmateriell 10 1 10 1 per trinnområde, integrert i læringsrom

4.5 Toaletter i trinnområde 90 p. 9 1 9 fordeles på flere rom i trinnområde

4.5 Elevgarderober 90 p. 54 1 54 1 per trinnområde

Sum trinnområde 3 323 2,89

4 Sum trinnområder 945

5 Spesialutstyrte læringsarealer

Musikk

5.1.1 Hovedrom musikk 60 1 60 inkludert sone for sminke/kostymer ved behov

5.1.2 Øvingsrom 10 2 20

5.1.3 Innspillingsrom/mikserom 20 1 20

5.1.4 Lagerrom 15 1 15

Sum musikk 115

Naturfag
5.2.1 Naturfagslab 75 1 75

5.2.2 Forberedelselsesrom 15 1 15

Sum naturfag 90

Kunst og håndverk

5.3.1 Finverksted 70 1 70 inkl sone for tekstil - slettet 30 m2

5.3.2 Veksted for maling og keramikk 30 1 30 redusert fra 40 til 30

5.3.3 Grovverksted 40 1 40

5.3.4 Maskinrom og materiallager 20 1 20

5.3.5 Lager elevarbeid 15 1 15 redusert til 15 fra 20

5.3.6 Keramikkovn 4 1 4 i eget rom

Sum kunst og håndverk 179

Mat og helse 

5.4.1 Kjøkken for 20 elever 60 1 60 familiekjøkkeninnredning

5.4.2 Spiseareal/teoriareal 30 1 30

5.4.3 Oppvask (felles med kantine) 8 1 8

5.4.4 Vaske-og strykefunksjon (felles med kantine) 6 1 6

5.4.5 Tørrvarelager og fryseskap (felles med kantine) 5 1 5

5.4.5 Kjølelager (felles med kantine) 5 1 5

Sum mat og helse 114

5 Sum spesialutstyrte læringsarealer 498 1,99
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6 Fellesarealer

6.1 Hovedinngang og vestibyle 45 1 45

6.2 Bibliotek - for elever og personal 30 1 30 Elever 20 m2, personal 10 m2

6.3.1 Kantinekjøkken (oppvarmingskjøkken) 20 1 20

6.4.2 Alternativ 2: Spise-/samlingssal 216 1 216 spiseplass for 180 p. samtidig

6.4.2 Alternativ 2: Oppbevaring av stoler 5 1 5

6.4.2 Alternativ 2: Scenegulv 60 1 60

6.4.2 Alternativ 2: Fomidlingssal 96 1 96 Amfi for 120 personer

6.4.2 Slagverkrom 35 1 35

6.5 Toaletter 15 1 15 5 WC, 1 HCWC

6 Sum fellesarealer alternativ 2 522

7 Elevtjenesten

7.1 Kontor skolehelsetjeneste og PPT 12 1 12

7.2 Kontorer rådgivere 10 1 10 sosiallærer og skolerådgiver

7.3 Ventesone 8 1 8

7.4 Hvilerom 8 1 8

7.5 Møterom 16 personer se møterom for ledelse

7.6 HCWC 5 1 5

7 Sum elevtjenesten 43

8 Personalarealer 

8.1 Arbeidsrom pedagogisk personale 48 3 144 8 LAP per rom/ beregnet 1 lærer per 10 elever. 

8.2 Møterom lærere, 6 personer 12 2 24

8.3 Stillerom/vurderingsrom 20 1 20 5 arbeidsplasser a 4 m2. Skal ligge nært LAP som ikke har møterom

8.4.1 Kontor ledelse 10 3 30

8.4.2 Resepsjon 18 1 18

8.4.3 Møterom ledelse, 6 personer 12 1 12

8.4.4 Møterom/ grupperom 16 personer 25 1 25 Legges ved hovedinngangen. Felles for ADM og skolehelsetjeneste +++

8.4.5 Kopi og utskrift 4 1 4 ved resepsjon

8.4.6 Arkiv og rekvisita 5 1 5 ved resepsjon

8.5 Personalrom 50 1 50 skal ligge ved kantinen med mulighet for å åpne opp mot kantinen

8.7 Kopi og produksjon 5 2 10 ved lærerarbeidsplassene

8.8 IKT-verksted 10 2 20

8.10 Personalgarderobe med skap eksl toalett og HCWC 25 1 25 skap til alle ansatte

8.10 Personaltoaletter inkl HC WC 13 1 13 1 hcwc og fire ordinære

8.11 Dusj- og skifterom i tilknytning til gard. 4 2 8

8 Sum personalarealer 408 1,63

9 Drifts- og støtteareal
9.1 Renholdssentral 25 1 25

9.2 Renholdsrom 5 2 10 Antall vurderes. Ca. 1 per 500 m2. På alle plan.

9.3 Varemottak og lager drift og renhold 15 1 15

9.4 Avfallsrom 24 1 24 2 x 12, det ene er kjøl

9.5 Miljøstasjoner 2 7 14 Antall vurderes ut fra grad av nærhet.

9.6 Kontor drift og renhold 8 1 8

9.8 Lager løst inventar 30 1 30 Lager til samlingssal

9 Sum drifts- og støtteareal 126 0,50

SUM FUNKSJONSAREAL/ NTA 95 2542 10,17

SUM BRUTTOAREAL (NTA *1,4) 1,4 3559 14,24

Kaldtlager og garasje
9.9 Lager uteutstyr skole 15 1 15

9.10 Kaldtlager bevegelseshjelpemidler 10 1 10

9.11 Verksted og driftslager med port 40 1 40

Sum 65
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Arealprogram Vestnes ungdomsskule - alternativ 3: Separat formidlingssal, sambruk mellom ungdomsskole, barneskole og kulturskole

Kapittel Romnavn

Rom-

størrelse

Antall 

rom Delsum Pr elev Kommentar

4 Trinnområder 250

Trinnområde 1 for inntil 80 p.  + særskilt tilrettelagt opplæring 80

4.1 Læringsrom 28 p. 65 2 130

4.2 Læringsromrom med ulike soner 75 1 75

4.3 Grupperom 6 p. 10 2 20

4.4 Nærlager undervisningsmateriell 10 1 10 1 per trinnområde, integrert i læringsrom

4.5 Toaletter i trinnområde 80 p. 9 1 9 fordeles på flere rom (2x2+ 5)

4.5 Elevgarderober 80 p. 47 1 47 1 per trinnområde

4.6 Rom for særskilt tilrettelagt opplæring 40 1 40 Flere rom, skal også kunne benyttes av trinnet 

Sum trinnområde 1+ særskilt tilrettelagt opplæring 331 2,94

 

 

 

 

 

 

 

Trinnområde 2 for inntil 80 p. 80

4.1 Læringsrom 28 p. 65 2 130

4.2 Læringsromrom med ulike soner 75 1 75

4.3 Grupperom 6 p. 10 2 20

4.4 Nærlager undervisningsmateriell 10 1 10 1 per trinnområde, integrert i læringsrom

4.5 Toaletter i trinnområde 80 p. 9 1 9

4.5 Elevgarderober 80 p. 47 1 47

Sum trinnområde 2 291 2,94

Trinnområde 3 inntil 90 p. 90

4.1 Læringsrom 30 p. 70 2 140 2 per trinnområde, flex mellom

4.2 Læringsromrom med ulike soner 90 1 90 1 per trinnområde

4.3 Grupperom 6 p. 10 2 20 2 per trinnområde

4.4 Nærlager undervisningsmateriell 10 1 10 1 per trinnområde, integrert i læringsrom

4.5 Toaletter i trinnområde 90 p. 9 1 9 fordeles på flere rom i trinnområde

4.5 Elevgarderober 90 p. 54 1 54 1 per trinnområde

Sum trinnområde 3 323 2,89

4 Sum trinnområder 945

5 Spesialutstyrte læringsarealer

Musikk

5.1.1 Hovedrom musikk 60 1 60 inkludert sone for sminke/kostymer ved behov

5.1.2 Øvingsrom 10 2 20

5.1.3 Innspillingsrom/mikserom 20 1 20

5.1.4 Lagerrom 15 1 15

Sum musikk 115

Naturfag
5.2.1 Naturfagslab 75 1 75

5.2.2 Forberedelselsesrom 15 1 15

Sum naturfag 90

Kunst og håndverk

5.3.1 Finverksted 70 1 70 inkl sone for tekstil - slettet 30 m2

5.3.2 Veksted for maling og keramikk 30 1 30 redusert fra 40 til 30

5.3.3 Grovverksted 40 1 40

5.3.4 Maskinrom og materiallager 20 1 20

5.3.5 Lager elevarbeid 15 1 15 redusert til 15 fra 20

5.3.6 Keramikkovn 4 1 4 i eget rom

Sum kunst og håndverk 179

Mat og helse 

5.4.1 Kjøkken for 20 elever 60 1 60 familiekjøkkeninnredning

5.4.2 Spiseareal/teoriareal 30 1 30

5.4.3 Oppvask (felles med kantine) 8 1 8

5.4.4 Vaske-og strykefunksjon (felles med kantine) 6 1 6

5.4.5 Tørrvarelager og fryseskap (felles med kantine) 5 1 5

5.4.5 Kjølelager (felles med kantine) 5 1 5

Sum mat og helse 114

5 Sum spesialutstyrte læringsarealer 498 1,99
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6 Fellesarealer

6.1 Hovedinngang og vestibyle 45 1 45

6.2 Bibliotek - for elever og personal 30 1 30 Elever 20 m2, personal 10 m2

6.3.1 Kantinekjøkken (oppvarmingskjøkken) 20 1 20

6.4.3 Alternativ 3: Spise-/samlingssal 216 1 216 spiseplass for 180 p. samtidig

6.4.3 Alternativ 3: Oppbevaring av stoler 5 1 5

6.4.3 Alternativ 3: Scenegulv 60 1 60

6.4.3 Alternativ 3: Fomidlingssal 240 1 240 Automatiskert uttrekkbart amfi for 300 personer

6.4.3 Slagverkrom 35 1 35

6.5 Toaletter 15 1 15 5 WC, 1 HCWC

6 Sum fellesarealer alternativ 2 666

7 Elevtjenesten

7.1 Kontor skolehelsetjeneste og PPT 12 1 12

7.2 Kontorer rådgivere 10 1 10 sosiallærer og skolerådgiver

7.3 Ventesone 8 1 8

7.4 Hvilerom 8 1 8

7.5 Møterom 16 personer se møterom for ledelse

7.6 HCWC 5 1 5

7 Sum elevtjenesten 43

8 Personalarealer 

8.1 Arbeidsrom pedagogisk personale 48 3 144 8 LAP per rom/ beregnet 1 lærer per 10 elever. 

8.2 Møterom lærere, 6 personer 12 2 24

8.3 Stillerom/vurderingsrom 20 1 20 5 arbeidsplasser a 4 m2. Skal ligge nært LAP som ikke har møterom

8.4.1 Kontor ledelse 10 3 30

8.4.2 Resepsjon 18 1 18

8.4.3 Møterom ledelse, 6 personer 12 1 12

8.4.4 Møterom/ grupperom 16 personer 25 1 25 Legges ved hovedinngangen. Felles for ADM og skolehelsetjeneste +++

8.4.5 Kopi og utskrift 4 1 4 ved resepsjon

8.4.6 Arkiv og rekvisita 5 1 5 ved resepsjon

8.5 Personalrom 50 1 50 skal ligge ved kantinen med mulighet for å åpne opp mot kantinen

8.7 Kopi og produksjon 5 2 10 ved lærerarbeidsplassene

8.8 IKT-verksted 10 2 20

8.10 Personalgarderobe med skap eksl toalett og HCWC 25 1 25 skap til alle ansatte

8.10 Personaltoaletter inkl HC WC 13 1 13 1 hcwc og fire ordinære

8.11 Dusj- og skifterom i tilknytning til gard. 4 2 8

8 Sum personalarealer 408 1,63

9 Drifts- og støtteareal
9.1 Renholdssentral 25 1 25

9.2 Renholdsrom 5 2 10 Antall vurderes. Ca. 1 per 500 m2. På alle plan.

9.3 Varemottak og lager drift og renhold 15 1 15

9.4 Avfallsrom 24 1 24 2 x 12, det ene er kjøl

9.5 Miljøstasjoner 2 7 14 Antall vurderes ut fra grad av nærhet.

9.6 Kontor drift og renhold 8 1 8

9.8 Lager løst inventar 30 1 30 Lager til samlingssal

9 Sum drifts- og støtteareal 126 0,50

SUM FUNKSJONSAREAL/ NTA 95 2686 10,74

SUM BRUTTOAREAL (NTA *1,4) 1,4 3760 15,04

Kaldtlager og garasje
9.9 Lager uteutstyr skole 15 1 15

9.10 Kaldtlager bevegelseshjelpemidler 10 1 10

9.11 Verksted og driftslager med port 40 1 40

Sum 65
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