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1 Innledning 

1.1 Formål 

Plan for skolebygg Del I – vurdering av skoleanleggene oppsummerer status for skolebyggene i Fredrikstad 

kommune, og danner et grunnlag for vurderinger av investeringsbehov, som kommer i plandokumentets Del 

II. 

1.2 Organisering av planarbeidet 

Plandokumentet er utarbeidet av Norconsult og Concreto, i samarbeid med Fredrikstad kommune. Arbeidet 

har vært organisert med en arbeidsgruppe ledet av Martine Bjar Manskow. Aktuelle fagetater har vært 

involvert i arbeidet. 

Arbeidsgruppen har rapportert underveis i arbeidet til styringsgruppen som er kommunens ledergruppe. 

I forbindelse med arbeidet med Del I har det vært gjennomført befaring på alle skolebygg, med unntak av 

Lunde skole som er planlagt utbygget. Alle skolebyggene er vurdert med hensyn til rom og arealer, 

elevkapasitet, funksjonell egnethet og bygningsmessig tilstand, samt at det er utarbeidet elevtallsprognoser 

for alle skolene. Vurderingene av skoleanleggene har blitt presentert for rektorkollegiet, og skolene har hatt 

mulighet til å kommentere og rette ev. feil eller mangler etter gjennomlesning. Bygningsmessig 

tilstandsvurdering er gjort i samarbeid med etat for Bygg og Eiendom. 
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1.3 Dagens organisering av grunnskolesektoren 

 Elevtall skoleåret 2020/21 

Fredrikstad kommune har i dag 30 kommunale grunnskoler – 20 barneskoler, 3 kombinerte barne- og 

ungdomsskoler og 6 ungdomsskoler, samt Råkollen skole som er en kommuneovergripende forsterket 

opplæringsarena som for tiden er lokalisert i eget bygg på Nabbetorp i påvente av nye lokaler ved Gudeberg 

skole. Det er til sammen registrert 9095 elever i kommunale grunnskoler i GSI skoleåret 2020/21. 

  

Skoletype Skolenavn

Elevtall 

2020/21 

(GSI)

Barneskole Ambjørnrød skole 272

Barneskole Borge skole 153

Barneskole Hauge skole 234

Barneskole Hurrød skole 319

Barneskole Kjølberg skole 274

Barneskole Lunde barneskole 207

Barneskole Manstad skole 415

Barneskole Nylende skole 56

Barneskole Nøkleby skole 495

Barneskole Rekustad skole 284

Barneskole Rød skole Kråkerøy 267

Barneskole Rød skole Onsøy 368

Barneskole Rødsmyra skole 280

Barneskole Råkollen skole 60

Barneskole Sagabakken skole 226

Barneskole Slevik skole 171

Barneskole Torp skole 229

Barneskole Torsnes skole 143

Barneskole Trara skole 365

Barneskole Trosvik skole 522

Barneskole Årum skole 145

Barne- og  ungdomsskole Begby skole 437

Barne- og  ungdomsskole Cicignon skole 487

Barne- og  ungdomsskole Gudeberg barne- og ungdomsskole 415

Ungdomsskole Borge ungdomsskole 451

Ungdomsskole Gressvik ungdomsskole 366

Ungdomsskole Haugeåsen ungdomsskole 461

Ungdomsskole Kråkerøy ungdomsskole 355

Ungdomsskole Kvernhuset ungdomsskole 467

Ungdomsskole Vestbygda ungdomsskole 171
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 Kart med lokalisering av skolene 

Kartet viser at skolene ligger relativt tett. 

 

 

 

  



Plan for skolebygg 

 

Del I - Vurdering av skoleanleggene 
Oppdragsnr.: 52100211   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2021-11-05  |  Side 8 av 140  

 Inntaksområder ungdomsskole 

Tabellen under oppsummerer hvilke barneskoler som leverer elever til ungdomsskolene. De fleste 

barneskolene sender alle sine elever til samme ungdomsskole, med unntak av Sagabakken, Trara og 

Nøkleby. For disse er det oppgitt prosentandel av elever til hver ungdomsskole. Dette er erfaringstall for de 

senere år.  

Ungdomsskole Barneskoler i inntaksområdet (erfaringstall i andel elever) 

Borge ungdomsskole 

 

  

Borge skole (100 % av elevene) 

Kjølberg skole (100 % av elevene) 

Torp skole (100 % av elevene) 

Torsnes skole (100 % av elevene) 

Årum skole (100 % av elevene) 

Sagabakken skole (31 % av elevene) 

Begby skole Begby skole (100% av elevene) 

Cicignon skole  Cicignon skole (100 % av elevene) 

Trara skole (55 % av elevene) 

Nøkleby skole (12 % av elevene) 

Gressvik ungdomsskole  Hurrød skole (100 % av elevene) 

Rød skole Onsøy (100 % av elevene) 

Slevik skole (100 % av elevene) 

Gudeberg barne- og ungdomsskole  Gudeberg barne- og ungdomsskole (100 % av elevene) 

Sagabakken skole (69 % av elevene) 

Haugeåsen ungdomsskole 

  

Hauge skole (100 % av elevene) 

Nylende skole (100 % av elevene) 

Rekustad skole (100 % av elevene) 

Nøkleby skole (88 % av elevene) 

Kråkerøy ungdomsskole Lunde barneskole (100 % av elevene) 

Rød skole Kråkerøy (100 % av elevene) 

Rødsmyra skole (100 % av elevene) 

Kvernhuset ungdomsskole  Ambjørnrød skole (100 % av elevene) 

Trosvik skole (100 % av elevene) 

Trara skole (45 % av elevene) 

Vestbygda ungdomsskole Manstad skole (100 % av elevene) 
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1.4 Elevtallsprognoser 

For alle skolene presenteres elevtallsprognose som angir forventet elevtallsutvikling frem mot 2033. 

Elevtallsprognosene er utarbeidet av Fredrikstad kommune med hjelp av analyseverktøyet KOMPAS 

(Kommunenes plan- og analysesystem). Bakgrunn og forutsetninger i prognosen er å finne i notatet 

«Lokalsamfunn mot 2033» som legges ved plandokumentet. 

Elevtallsprognosene utarbeides for barneskolekretsene. For å kunne presentere elevtallsprognoser for 

ungdomsskolene er andel elever fra hver barneskole til ungdomsskole i tabellen på forrige side lagt til grunn 

for fordeling av elevene til ungdomsskolene. 

Prognosen fordeler elevene etter grunnkretsinndelingen til Statistisk sentralbyrå (SSB). Videre blir 

grunnkretsene fordelt på skolekretsene og skoleområdene. Avgangen av elever til private skoler skjer ulikt i 

skolekretsene.  

For noen skoler er det dårlig samsvar mellom elevtallsprognosen og det faktiske elevtallet på skolene. Dette 

kan skyldes avgang til private skoler, eller at elever går på skoler som ligger i nabokretsen. For noen skoler, 

spesielt på Østsiden, er det til dels stort avvik mellom forventet elevtall i elevtallsprognosen og faktisk og 

historisk elevtall på skolene. For å synliggjøre denne forskjellen er det i prognosefigurene lagt inn en 

gjennomsnittlig faktisk elevtallsutvikling (stiplet linje) for de siste fem årene (GSI-tall) ved hver skole.  

Det er viktig at skolene dimensjoneres riktig og at det er tilstrekkelig skolekapasitet i alle deler av kommunen. 

I tiltakskapittelet i Del II av plandokumentet vil derfor skolenes fremtidige dimensjonering fastsettes ut fra en 

samlet vurdering av elevtallsprognose og faktiske historiske elevtall. 

 

 



Plan for skolebygg 

 

Del I - Vurdering av skoleanleggene 
Oppdragsnr.: 52100211   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2021-11-05  |  Side 10 av 140  

2 Metoder for vurdering av areal/kapasitet, funksjonell 

egnethet og byggenes tekniske tilstand 

2.1 Føringer for areal i skoleanlegg 

Det foreligger ikke egne statlige arealkrav for skoleanlegg, slik som det f.eks. gjør for barnehagebygg. I IS-

2073 Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler utgitt 

03/2014 er størrelsen på innearealene til grunnskoler og videregående skoler presisert 

(http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Sider/default.aspx): 

«Undervisningsrom/Klasserom: Ved beregning av maksimale elevtall i et undervisningsrom, bør det tas 

hensyn til hele læringsarealet som klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas hensyn til rommenes 

utforming, innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal legges til rette for 

varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr. 

Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom eller andre rom) i nærheten 

av klasserommet/hovedrommet, må klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 

2 m² pr. elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og aktiviteten i rommet er tilpasset, kan elevtallet i 

enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og auditorier) gjerne være høyere enn normen på 2 m² pr. elev tilsier. 

Dersom klassen/elevgruppen ikke disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør 

arealet være større, helst opp mot 2,5 m² pr. elev. 

Areal for ansatte kommer i tillegg til arealnormen i avsnittet over. 

Spesialiserte læringsareal: Spesialiserte læringsarealer er rom som er innredet med tanke på andre 

aktiviteter enn de det er lagt til rette for i klasserommet eller hovedrommet til en klasse eller elevgruppe, og 

som disponeres av flere klasser/elevgrupper. Eksempel på slike rom er rom til naturfag, musikk, 

kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. I videregående skole vil spesialiserte læringsarealer også 

omfatte verksteder og spesialutstyrte rom for ulike utdanningsprogram. 

Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr og inventar som er 

nødvendig og hvilke aktiviteter som skal foregå. 

Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til inneklima som luft, lys og 

akustikk er ivaretatt (jf. § 14).»  

2.2 Forslag til veiledende arealprogram 

Norconsult har i samarbeid med Fredrikstad kommune laget et forslag til veiledende arealprogram som kan 

legges til grunn for planlegging av nye skoleanlegg, samt kan brukes til vurdering av eksisterende anlegg. 

Ved utvidelser av eksisterende bygg, må arealnormen vurderes i hvert enkelt tilfelle. Forslag til veiledende 

arealprogram og arealanalysene av eksisterende skoler hensyntar føringene fra miljørettet helsevern og 

erfaringstall fra Fredrikstad kommune. 

De generelle læringsarealene er dimensjonert ut fra et fast areal pr. elev. Dette arealet er noe høyere enn 

det som har vært vanlig i storbykommuner, siden det er lagt inn ekstra areal for å kunne tilrettelegge som 

elever med særskilte behov/alternativ opplæring. Spesialrom er dimensjonert ut fra behovet for en eller flere 

grupper og hvor mange elever som skal ha undervisning samtidig. Fellesarealer som samlingsarena 

dimensjoneres ut fra et fast areal pr. elev. For idrettsareal er det lagt til grunn to gymsaler for barneskole 350 

og 525 elever, og ungdomsskole 360 elever. For øvrige skoletyper og størrelser er det lagt til grunn 

flerbrukshall. I arealprogrammet er det lagt til grunn av brutto/nettofaktor på 1,4. I denne faktoren ligger 

funksjoner som tekniske rom, trafikkareal, sjakter, heiser og veggtykkelser. 

Forslag til arealnorm ligger til grunn for tiltaksutviklingen i del 2 av plan for skolebygg.  

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/miljo-og-helse-i-skolen/Sider/default.aspx
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2.3 Metoder for vurdering av kapasitet 

Vurderingen av elevkapasitet for skolene gir et anslag på hvor mange elever skolen kan ha plass til, og 

potensialet for økt kapasitet ved ombygging/utbygging.  

Det foreligger ikke en fast standard for beregning av elevkapasitet ved skoler, og i vurderingen av 

elevkapasitet på skolene, er flere tilnærminger benyttet. Ved å beregne skoleanleggenes kapasitet med flere 

ulike metoder, kan en skjønnsmessig elevkapasitet fastsettes for skolene. 

 Kapasitet i generelle læringsarealer 

Kapasitetsvurdering ut fra netto generelt læringsareal 

Med utgangspunkt i veiledende arealnorm for samlet netto undervisningsareal, blir det vurdert hvor mange 

elever det er plass til dersom denne arealnormen skal oppfylles. Inkludert i netto generelt læringsareal ligger 

klasse- og baseareal, grupperom, elevgarderober med toalett og SFO. På barnetrinnet divideres netto 

generelt læringsareal med 5 m² pr. elev (inkl. SFO) og 4,6 m² pr elev på ungdomstrinnet (ekskl. SFO) – som 

tilsvarer areal pr. elev i arealnormen. For kombinerte skoler regnes det med 4,9 m² pr. elev. Dette gir en 

presis beregning av elevkapasiteten ut fra en forventet kvalitetsstandard. Ofte gir den et lavere kapasitetstall 

enn andre modeller, siden eldre skoleanlegg ikke har alle funksjonene som ligger i arealnormen for nyere 

bygg, som store nok garderober, fellesarealer og grupperom. 

Klasseromskapasitet 

Klasseromskapasiteten tar utgangspunkt i klasseromsarealet ved skolen og et minimumsareal pr elev. Dette 

gir en noe grovere beregning av elevkapasiteten, og ofte et høyere tall på elevkapasitet. Enkelte kommuner 

har lagt til grunn antall klasserom x 28 eller 25 elever for å beregne elevkapasitet. Det er denne metoden 

som har ble benyttet ved forrige kapasitetsvurdering i Fredrikstad kommune. Dette gir et grovt anslag siden 

det ikke tar hensyn til varierende størrelse og ulik utforming av klasserommene.  

I vurderingen av maksimal elevkapasitet i klasserommene benyttes dermed en av følgende tre beregninger 

(med utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler). 

• Primære undervisningsrom uten tilleggsareal 

For hver elev skal det være 2,5 m² og i tillegg kommer 4 m² pr. lærer.  

• Primære undervisningsrom med noe tilleggsareal som grupperom, delingsrom etc. 

For hver elev skal det være 2,25 m² og i tillegg kommer 4 m² pr. lærer.  

• Primære undervisningsrom med rikelig tilleggsareal som grupperom, delingsrom, fellesareal 

etc. For hver elev skal det være 2,0 m² og i tillegg kommer 4 m² pr. lærer.  

 Spesialromskapasitet 

Vurdering av antall spesialrom og areal. Dersom skolen har få/små spesialrom eller mange spesialrom 

benyttes som generelle læringsareal kan dette være kapasitetsavgrensende. 

Skolen har også behov for spesialrom til fag som naturfag, mat og helse, musikk osv. Beregningen av 

behovet tar utgangspunkt i gjeldende fag- og timefordeling i grunnskolen slik den er presentert fra 

Utdanningsdirektoratet. Behovet er avhengig av skoledagens lengde, om det benytte 45-minutts eller 60-

minutts undervisningsbolker, hvordan fagene er fordelt på årstrinn og størrelsen på elevgruppene når de er i 

spesialrommene.  

 Funksjonell kapasitet 

Maksimal klasseromskapasitet angir hvor mange elever skolen har plass til ved 100 % utnytting av hvert 

enkelt klasserom. Det er viktig å påpeke at en slik kapasitetsutnytting er rent teoretisk og vil sjelden 

samsvare med faktisk elevtallsfordeling.  
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I de fleste tilfeller vil skolen være fullt utnyttet kapasitetsmessig når elevtallet ligger på omkring 90 % av 

maksimal kapasitet – men dette er avhengig av variasjon i elevtall på de enkelte trinnene, skolestørrelse, 

utforming av læringsarealene, hensyn til pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse og kapasiteten til byggets 

tekniske anlegg.  

I dette planarbeidet er det lagt til grunn at skolens funksjonelle kapasitet er ca. 90 % av maksimal kapasitet, 

og at det er dette som skal regnes som skolens kapasitet i forbindelse med utbyggingssaker o.l. 

I oversikten over kapasitetsutnyttelsen på skolene er det benyttet fargekode som forteller om skolen har 

ledig kapasitet eller ikke. Samme fargekode er benyttet i figurene som sammenstiller skolens kapasitet og 

behov, uttrykt gjennom elevtallsprognose.  

 

 Kapasitet i personalarealer 

Kontorarbeidsplasser 

Det legges i utgangspunktet til grunn en norm på 6 m² pr. arbeidsplass til lærere, og det beskrives kort hvor 

mange arbeidsplasser avsatt areal til pr i dag gir plass til ut fra denne normen. På skoler hvor noe av 

arbeidsplassarealet er trukket ut i et samarbeidsrom i direkte tilknytning til arbeidsrommet, regnes dette som 

en del av arbeidsplassarealet. Dette gjelder i hovedsak noen av de nyere skolene. 

Administrasjon og ledelse 

Det legges til grunn at barneskoler har behov for følgende arbeidsplasser til adm./ledelse: 

• 1 rektor 

• 1 avdelingsleder/inspektør pr. parallell 

• 1 SFO-leder 

• 1 merkantil 

Dette gir at en 1-parallell barneskole har behov for 4 kontorarbeidsplasser, en 2-parallell barneskole har 

behov 5 kontorplasser osv. til administrasjonen. 

 Kapasitet ut fra brutto bygningsareal 

En annen måte å beregne kapasitet ut fra bruttoareal på er å ta utgangspunkt i veiledende arealnorm for 

samlet bruttoareal, og vurdert hvor mange elever det er plass til dersom denne arealnormen oppfylles. Det 

må bemerkes at nyere skoleanlegg ofte er mye mer arealeffektive, enn gamle skoleanlegg. Kapasiteten ut 

fra en måling basert utelukkende på bruttoarealet, blir derfor grov og med større feilmarginer enn metodene 

som er beskrevet ovenfor. En kapasitetsvurdering utfra skolebyggenes samlede bruttoareal tar hensyn til alle 

funksjonene i skolen – og har dermed et mindre søkelys på kvaliteten og størrelsen i elevarealene.   

  

Over 90 % utnyttelse

Skolen er fullt utnyttet.

80-89 % utnyttelse

Skolen er godt utnyttet.

0-80 % utnyttelse

Skolen har ledig kapasitet.

Forklaring fargekode:
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 Skolen uteareal (rapport NMBU 2019)  

På bestilling fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har NMBU publisert rapporten «Uteområder i 

barnehager og skoler - hvordan sikre kvalitet i utformingen». Rapportens hensikt er å fremskaffe kunnskap 

for nye anbefalinger om arealstørrelse og innhold i uteområdene, gi eksempler på gode modeller for hvordan 

uteområdene kan ivaretas, samt peke på eventuelle behov for endringer av gjeldende regelverk.  

Rapporten konkluderte med at arealanbefalingen for nye anlegg gått ned fra tidligere 50 m2 per elev, til 18 

m2 per elev i tettbygd strøk, og 30 m2 per elev utenfor, nyansert slik:  

• for skoler < 99 elever anbefales et minste samlet område på 3000 m2.  

• For skoler som er fra 100 –499 elever brukes anbefalingen om 30 m2 pr. elev.  

• For skoler som har flere enn 500 elever anbefales det å beregne et tillegg på 15m2 pr. elev. 

• For skoler i tettbygd strøk kan arealkravet reduseres til 18 m2 pr elev. 

Litteraturstudiet som en del av rapporten baserer seg på, ga likevel ikke grunnlag for å kunne si at det er 

noen sammenheng mellom arealstørrelser og barnehagebarns eller skoleelevers helse og trivsel. Derimot er 

det en sammenheng mellom kvalitet og innhold på uteområdene og barns trivsel. 

Rapporten fra NMBU belyser en rekke kvalitetskriterier for uteområdene, og fremhever at utearealer som 

ikke imøtekommer anbefalt størrelse på utearealene, sikrer høy kvalitet og undersøker muligheter for 

tilleggsarealer og bruk av utradisjonelle løsninger. 

Litteraturstudiet i NMBU’s rapport avdekket følgende innhold av positiv betydning for skoler (sitat): 

1. Naturområder fremmer variert bruk og lek og beskytter mot uønsket UV-stråling. Naturområder 

bidrar også til økt fysisk aktivitetsnivå og kan muligens bedre kognitive ferdigheter. 

2. God tilgang på fysiske elementer (lekeapparater, utrustning for fysisk aktivitet) og forskjellig 

arealdekke/arealtyper bidrar til økt bruk av uteområdene. Disse har også positiv betydning for fysisk 

aktivitet. En tolkning av studiene er at dette handler om varierte og mange nok funksjoner, ikke 

nødvendigvis antall apparater av ulike slag. 

3. Formgiving med sikte på å skape: a. variasjon b. mange små nisjer framfor noen få store arealer 

(blant annet å redusere størrelsen på ballarealene c. reduserer funksjonsbestemt utstyr e. 

inneholder natur, kan bidra til at det utøves flere ulike aktiviteter og redusere inaktivitet. Slike 

uteområder appellerer til alle, uavhengig av kjønn» 

I tillegg beskriver rapporten ulike suksessfaktorer ved utforming av uteområdene, disse er: 

• Beliggenhet som gjør anleggene tilgjengelige for lokalbefolkningen. 

• Plassering av bygninger på tomten, som sikrer mest mulig samlet uteområde. 

• Plassering av adkomst og parkering som ikke spiser av elevenes bruksområder 

• Utforming av bygningsmassen som sikrer godt lokalklima og skjermer mot støy 

• Overordnet formgivning med vekt på soneinndeling, rominndeling og romforløp 

• Utnyttelse og ivaretagelse av naturkvaliteter 

• Tilrettelegge for et variert innhold med tilstrekkelig antall funksjoner tilpasset alle, uavhengig av 

kjønn og alder. 

• Tilgjengelig for alle 

 

Dette er føringer som bør være med når man utvikler skolenes uteområder. I vurderingen av skoleanleggene 

er skolenes uteareal beskrevet kort, men det er ikke gjort målinger av skolenes utearealer.  
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2.4 Metode for vurdering av funksjonell egnethet 

Fredrikstad kommune benytter Multimap i sin eiendomsforvaltning. I vurderingen av skolene har Norconsult 

fylt ut skjema for funksjonell egnethet ut fra innspill fra skolen, inntrykk på befaring og faglige vurderinger. 

Disse vurderingene er kvalitetssikret av skolene. 

Vurderingen som gjøres av skoleanleggene i denne utredningen legges inn i Multimap og blir en del av den 

totale vurderingen av anlegget i forvaltningssystemet.  

Det må tas forbehold om at vektingen i Multimap kan gi et annet samlet svar enn det som er vurdert 

av Norconsult i denne utredningen på grunn av ulik vekting av svarene.  

Tabellen viser hva Multimap legger i de ulike egnethetsgradene. I vurderingen av skolene er det lagt inn 

kommentarer på hvorfor egnethetsgrad er satt til det den er på hver enkelt skole.  

 

Spørsmål EG 0 EG 1 EG2 EG3
Har skolen rom for alle 

funksjonene som 

virksomheten trenger?

Lokalene inneholder alle rom 

for de funksjoner 

virksomheten trenger.

Lokalene inneholder rom for 

de viktigste funksjoner som 

virksomheten trenger.

Lokalene mangler rom for 

enkelte sentrale funksjoner. 

Situasjonen er lite 

hensiktsmessig. En del 

klager/misnøye fra ansatte, 

brukere og besøkende.  

Lokalene mangler rom for 

flere nødvendige funksjoner. 

Flere viktige funksjoner er 

lagt til andre lokaler. Svært 

uhensiktsmessig for 

virksomheten.  

Har lokalene riktig kapasitet 

for virksomheten, og legger 

kapasiteten til rette for 

effektiv drift?

Kapasiteten dekker 

kjernevirksomhetens behov, 

og gir mulighet for en god og 

effektiv driftssituasjon 

gjennom 

åpningstiden/døgnet.

Kapasiteten dekker stort 

sett kjernevirksomhetens 

behov, og gir mulighet for en 

akseptabel driftssituasjon 

gjennom 

åpningstiden/døgnet.

Kapasiteten er ikke i 

samsvar med 

kjernevirksomhetens behov, 

og begrenser mulighetene 

for effektiv drift gjennom 

åpningstiden/døgnet.

Kapasiteten er ikke i 

samsvar med 

kjernevirksomhetens behov, 

og medfører en uakseptabelt 

ineffektiv drift gjennom 

døgnet og/eller begrenser 

kvaliteten på 

tjenestetilbudet/ 

produksjonen.
Har lokalene og rommene 

riktig størrelse og utforming 

for virksomheten? 

Romstørrelser og rommenes 

utforming er godt egnet for 

virksomheten.

Romstørrelser og rommenes 

utforming er i stor grad 

egnet for virksomheten, med 

kun ubetydelige eller mindre 

negative konsekvenser for 

enheten.

Romstørrelser og rommenes 

utforming er ikke godt egnet 

for virksomheten. Det er et 

visst omfang av plassmangel 

i rommene, og/eller dårlig 

arealutnyttelse som 

medfører negative 

konsekvenser for 

driftseffektivitet og kvalitet.

Romstørrelser og rommenes 

utforming er uegnet for 

virksomheten, og bidrar til 

ineffektiv drift og/eller 

redusert kvalitet.

Er den totale planløsningen 

i skoleanlegget tilpasset 

skolevirksomheten? 

Plasseringen av ulike 

funksjoner, rom og 

støttefunksjoner (som er 

lokalisert i eller i tilknytning 

til arealene) er 

hensiktsmessig og bidrar til 

effektive arbeidsprosesser 

gjennom god logistikk, korte 

avstander, god oversiktlighet 

etc.

Plasseringen av ulike 

funksjoner, rom og 

støttefunksjoner er stort sett 

akseptabel og reduserer 

ikke i vesentlig grad 

muligheten for effektive 

arbeidsprosesser.

Plasseringen av enkelte 

funksjoner og rom er 

uhensiktsmessig, i en slik 

grad at det begrenser 

mulighetene for effektive 

arbeidsprosesser, medfører 

unødig tidsbruk og/eller 

reduserer 

oversiktlighet/kvalitet.

Den interne logistikken 

(plassering av rom, 

funksjoner og 

støttefunksjoner) er dårlig og 

bidrar i stor grad til ineffektiv 

drift av kjernevirksomheten.

Er kommunikasjonsveiene 

tilgjengelige og gode for 

virksomhetens brukere 

(både interne og eksterne 

brukere)?

Det er gode 

kommunikasjonsveier. 

Tilgjengeligheten er svært 

god for alle brukergrupper, 

inklusive 

bevegelseshemmede, og det 

er lett å finne frem for alle 

brukergrupper.

Det er akseptable 

kommunikasjonsveier. Det 

er akseptabel tilgjengelighet 

og fremkommelighet for alle 

brukergrupper, inklusive 

bevegelseshemmede, men 

løsningene er ikke optimale.

Kommunikasjonsveier er 

underdimensjonert i forhold 

til virksomhetens behov. 

Tilgjengeligheten for 

bevegelseshemmede 

og/eller fremkommeligheten 

er stedvis begrenset og 

tungvint.

Kommunikasjonsveier er 

dårlige. Tilgjengeligheten er 

redusert. Krav til universell 

utforming, (spesielt for 

bevegelseshemmede), er 

ikke ivaretatt. Det kan være 

vanskelig å orientere seg i 

kommunikasjonsveiene.

Er lokalene/arealene/bygget 

skolen disponerer estetisk 

gode og trivelige?

Lokalene fremstår som 

pene, ordentlige og 

hyggelige med god 

materialkvalitet og standard. 

Lokalene gir en god estetisk 

opplevelse som bidrar til 

trivsel for brukergruppene.

Tilfredsstillende lyse og og 

trivelige lokaler, få klager fra 

eksterne/interne brukere. 

Bruk av standardmaterialer.

En del misnøye blant de 

som oppholder seg i 

lokalene. Lav standard, 

preget av slitasje eller 

utidsmessighet som bidrar 

til redusert trivsel.

Dystre lokaler, omfattende 

klager fra brukerne. Dårlige 

materialkvaliteter. 

Uakseptabel standard.

Avstand/nærhet mellom 

funksjonene.

Anlegget er kompakt med 

god sammenheng og 

nærhet mellom 

hovedfunksjonene.

Anlegget er nokså kompakt 

med lite avstand mellom 

hovedfunksjonene.

Det er en del avstand 

mellom hovedfunksjoner i 

anlegget.

Det er stor avstand og dårlig 

kobling mellom 

hovedfunksjoner i anlegget.
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2.5 Metode for vurdering av byggenes tekniske tilstand 

Teknisk tilstandsgrad er benyttet for å klassifisere byggenes tekniske tilstand. Teknisk tilstandsgrad (TG) er 

et tall mellom 0 og 3, hvor 0 er meget bra/tilsvarende nytt, og 3 er meget dårlig/bør utskiftes. Komponenter 

med TG 3 anses å ha et kritisk vedlikeholdsetterslep, og tiltak anbefales gjennomført innen 0-5 år. Tabellen 

under inneholder er kort beskrivelse av de ulike tilstandskategoriene.  

Tabell 1:Tilstands kategorier (Rapport multiMap - Multiconsult, 2020) 

 

I vurderingen av byggenes tilstand har Concreto tatt utgangpunkt i bygningstekniske tilstandsgrader og 

vurderinger slik de foreligger i Multimap. For å sikre at foreslåtte tiltak samsvarer med de bygningsmessige 

behovene har det vært nødvendig å besøke skoler med særlig relevans, enten grunnet tilstandsgrad eller 

egnethet. Videre er det gjennomført flere møter med Etat for Bygg og Eiendom for deres innspill og 

vurderinger knyttet til behov og tiltak.  

Gjennom befaring og samtaler er det blitt avdekket flere forhold som har medført oppdatering av enkelte 

tilstandsgrader ved de ulike skolene. I tilfeller hvor det er registret avvik fra Multimap, er eventuelle 

justeringer beskrevet og begrunnet. I de enkelte skolebeskrivelsene er det med bakgrunn i tilstandsgrad 

beskrevet hvilke deler av bygningene som har dokumenterte utbedringsbehov.  
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2.6 Oppsummering av vurdering av kapasitet og funksjonell egnethet 

Tabellen under oppsummerer Norconsult sin vurdering av kapasitetsutnyttelse og funksjonell egnethet på 

skolene. Det er den grå kolonnen med vurdert funksjonell kapasitet som regnes som skolens kapasitetstall.  

Fire grunnskoler hadde skoleåret 2020/21 et elevtall som er høyere enn vurdert funksjonell kapasitet 

(Cicignon, Hauge, Kråkerøy U og Årum), mens sju skoler har til dels store kapasitetsutfordringer. I tillegg må 

det påpekes at Rød skole Onsøy har utfordringer med delingsproblematikk som gjør at skolen har for få rom.  

Fire av skolene har en vurdert funksjonell egnethet som ligger på egnethetsgrad 2-3.  

 

 

 

Skolenavn

Elevtall 

2020/21 

(GSI)

Kapasitet 

Fredrikstad 

kommune

Vurdert 

funksjonell 

kapasitet 

Funksjonell 

kapasitets-

utnyttelse 

2020/21

Egnethets-

vurdering

Ambjørnrød skole 272 350 362 75 % EG0-1

Begby skole 437 450 484 90 % EG3

Borge skole 153 125 161 95 % EG2-3

Borge ungdomsskole 451 500 594 76 % EG0

Cicignon skole 487 525 477 102 % EG0

Gressvik ungdomsskole 366 500 476 77 % EG0

Gudeberg barne- og ungdomsskole 415 575 606 69 % EG1

Hauge skole 234 230 220 107 % EG0

Haugeåsen ungdomsskole 461 510 464 99 % EG0

Hurrød skole 319 375 373 86 % EG1

Kjølberg skole 274 350 397 69 % EG1

Kråkerøy ungdomsskole 355 350 338 105 % EG1-2

Kvernhuset ungdomsskole 467 500 473 99 % EG0

Lunde barneskole 207 350 311 66 % EG0

Manstad skole 415 425 420 99 % EG2-3

Nylende skole 56 100 93 60 % EG0

Nøkleby skole 495 675 593 83 % EG0-1

Rekustad skole 284 400 363 78 % EG0

Rød skole Kråkerøy 267 300 326 82 % EG0-1

Rød skole Onsøy 368 400 410 90 % EG1

Rødsmyra skole 280 425 357 78 % EG0

Sagabakken skole 226 350 378 60 % EG0

Slevik skole 171 270 269 64 % EG0-1

Torp skole 229 200 244 94 % EG1

Torsnes skole 143 180 195 73 % EG0

Trara skole 365 420 401 91 % EG1

Trosvik skole 522 700 673 78 % EG0

Vestbygda ungdomsskole 171 270 243 70 % EG0

Årum skole 145 150 140 103 % EG2
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 Samlet kapasitetsvurdering og elevtallsprognose 

Elevkapasiteten på skolene - hvor mange elever skoleanlegget har plass til - er vurdert ut fra 

klasseromskapasitet og kapasitet i generelle læringsareal iht. beskrivelse i kapittel 2, og justert dersom det er 

begrensninger i spesialiserte læringsareal eller andre funksjoner.   

Kapasitetsfigur 

Kapasiteten på skolene er vist i kapasitetsfigurer som sammenstiller flere typer informasjon: 

1. Elevtallsprognose for den enkelte skole – totalt elevtall vist som en svart/grå linje. 

2. Elevtallsprognose justert for historiske elevtall (GSI elevtall) de siste tre år – vist som en stiplet blå 

linje. 

3. Skolens kapasitet - vist med fargekode i bakgrunnen av figuren. Prognoselinjens plassering over 

fargebakgrunnen angir hvordan skolen er utnyttet kapasitetsmessig:  

• Grønt: Ledig kapasitet. 

• Gult/oransje: Godt utnyttet kapasitet. 

• Oransje/rødt: Fullt utnyttet kapasitet.  

4. Skolens gruppe-/klassekapasitet, utledet fra antall klasserom på skolen – vist som oransje strek. 

5. Prognose for antall grupper/klasser (generert fra elevtallsprognosen) – vist med blå søyler.  

 

 

Fredrikstad kommune har kapasitet til 452 grupper på 25/30 elever, og nesten 11000 elever totalt. 

Samlet sett viser figuren at Fredrikstad kommune har en del ledig kapasitet i sine skoleanlegg. Tabellen på 

neste side viser at kapasiteten ikke er jevnt fordelt mellom skolene, men at noen skoler er fullt utnyttet, mens 

andre har ledig kapasitet. Samtidig kan skoler som ser ut til å ha ledig kapasitet på totalt elevtall, oppleve å 

ha for få klasserom på grunn av gruppedeling.   
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3 Skolebeskrivelser med areal- og kapasitetsvurdering 

3.1 Ambjørnrød skole (1.-7. trinn) 

 

 Rom og arealer  

 

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 272 

Antall elever ungdomstrinn 0 

Antall barn i SFO 83 

Antall personer lærere  22 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 11 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

16 klasserom 

16 grupperom 

Garderober og toaletter 

 972 m² 

306 m² 

222 m² 

Ambjørnrød skole har et skoleanlegg fordelt 

på seks bygg.  Det foregår ombygging på 

grunn av utskifting av ventilasjon i flere av 

byggene, og det skal gjøres noen 

omdisponeringer av arealbruken mellom 

barnehage og skole for å få bedre 

sammenheng mellom barnehagen og skolen 

sine funksjoner.  

 

Skolen sine funksjoner er svært spredd i dag 

og det er dårlig sammenheng mellom flere av 

byggene. Beskrivelsen er laget med 

utgangspunkt i oversendte tegninger for 

planlagte ombygginger.  

 

Skolen har de funksjoner den har behov for, 

og gode kapasitet til elevene den har i dag. 

 

SFO-base  227m²  

 

1 mat og helse 

1 musikk 

2 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 aktivitetsrom/kino 

1 kantine 

78 m² 

100 m² 

220 m² 

42 m² 

62 m² 

97 m² 

 

4 kontorer inkl. 

forkontor 

2 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

 108 m² 

 

34 m² 

 26 m² 

56 m² 

21 m² 

 

6 arbeidsrom 127 m² 

Samlet bruttoareal 6381 m² 

Samlet vurdering av funksjonell kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
362 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 75 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0-1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Ambjørnrød skole er en samlokalisert med en barnehage og fritidsklubb i et felles anlegg med åtte 

frittstående bygg, bygg A-H som ligger i skrånende terreng. Skolen har funksjoner i seks av byggene, bygg 

C-H. Det foregår ombygging på grunn av utskifting av ventilasjon i flere av byggene. Det skal også gjøres 

noen omdisponeringer av arealbruken mellom barnehage og skole for å få bedre sammenheng mellom 

funksjonene. Skolen sine funksjoner er svært spredd i dag og det er dårlig sammenheng mellom flere av 

byggene. Beskrivelsen er laget med utgangspunkt i oversendte tegninger for planlagte ombygginger ide 

byggene det er aktuelt.  

De generelle læringsarealene i består av 16 klasserom og 16 grupperom. 

Klasserommene og grupperommene er fordelt fem bygg med tre-fire klasserom pr 

bygg. Det er grei tilgang på grupperom ved klasserommene. Det er egne garderober 

med separate toaletter til alle trinn. Garderobene er litt små. Skolen benytter gymsal 

og musikkrom til samlingsrom. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1726 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 352 elever. 

Det er 16 klasserom ved skolen med et samlet areal på 972 m². Klasserommene har 

varierende størrelse. 13 klasserom er på 55-60 m², mens tre rom er 65-75 m². 

Skolen har 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom, men tilgang til grupperom 

varierer mellom byggene. Kapasitet i klasserom vurderes ut fra en norm på 2,25 m² 

pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 402 elever, og omkring 23-30 elever pr. klasse, avhengig av 

romstørrelse (det er lagt til grunn at klassene ikke skal være større enn 30 elever). 

Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 362 

elever. Størrelsen på garderobene kan være et kapasitetsbegrensende element, 

men er ikke vurdert å ha stor betydning.  

SFO har en egen base i bygg H. Denne er under ombygging.  

Skolen har alle spesialrom en barneskole bør ha. Med unntak av bibliotek ligger alle 

spesialrom i bygg G. Her er det kjøkken for mat og helse, avdeling for kunst og 

håndverk, et stort musikkrom og idrettshall. I tillegg er det kafe/kantine og en stor 

vestibyle i dette bygget. Det er nøktern og grei standard på funksjonene. Biblioteket 

ligger i bygg C og vil bli flyttet når barnehagen skal inn i disse lokalene. Skolen har et 

aktivitetsrom/improvisert kinorom i underetasjen av det ene bygget. 

Administrasjon- og personalarealet er samlet i bygg E, som er plassert sentralt i 

skoleanlegget. Her er det en stor åpen resepsjon, tre store kontorer til rektor, 

inspektør og SFO-leder, personalrom, personalgarderober og to møterom. 

Personalrommet ligger i kjernen av bygget, med åpen løsning ut i korridor med 

arbeidsrom. Dette bidrar til noe støy og forstyrrelser på arbeidsrommene. På den 

andre siden bidrar plasseringen til at personalrommet blir lett tilgjengelig for alle. 

Arbeidsrom for lærerne ligger også i dette bygget. Møterommene ligger i 2.etg. uten 

heis.  

Helsesykepleier har kontor ved en egen inngang utenfra, slik at funksjonen skal 

være lett tilgjengelig for elevene. 

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på seks rom i administrasjons- og 

personalarealet. Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 127 m², noe som 
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tilsvarer areal til ca. 21 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. 

arbeidsplass til grunn. 

Skolens uteareal består av asfalterte mellom rom mellom byggene med et amfi som 

tar opp i seg høydeforskjellen. I tillegg er det et større tilrettelagt areal ved 

hovedadkomst nord for byggene. Det er noe avstand mellom lekeareal og 

skolebyggene. Skolen ligge nær fine turområde. Skolen har et ønske om en bedre 

løsning for hente-/bringesituasjon med bil.    

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Ambjørnrød skole har noe ledig kapasitet, og er ventet å ha det gjennom hele prognoseperioden. Skolen har 

ingen utfordringer ift. gruppedeling eller antall undervisningsrom. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Ja. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG1 

Innad i hvert bygg er planløsningene stort sett 
tjenlige, men det er tungvint og lite oversiktlig å 
drive skole i så mange frittstående bygg. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG1 

Det er varierende tilgjengelighet mellom byggene 
og det er ikke tørrskodde forbindelser. Det kan 
være utfordrende for bevegelseshemmede å 
bevege seg effektivt mellom bygg på ulike plan i 
terrenget. Det er ikke heis opp til møterom.  

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG1 

Det er noe slitte overflater, men flere av 
bygningene oppgraderes nå. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG2 

Avstand mellom funksjonene i de ulike byggene. 
Avstand mellom personalarealer, generelle 
læringsarealer og spesialrom. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Tilstandsgradene i Mulitmap er per 01.04.2021 ikke oppdatert i henhold til nylig gjennomførte tiltak og 

gjenspeiler sådan ikke byggets reelle tilstand. Gjennom samtale med Etat for Bygg og eiendom er det 

opplyst om at skolen nå, på et overordnet nivå, holder TG 1.   

Kommentar 

Det er de senere årene gjort omfattende inngrep for å øke bygningenes tilstand, og for å redusere 

vedlikeholdsetterslepet ved skolen. Som en konsekvens er majoriteten av de bygningsmessige 

tilstandsgradene nedjustert til TG1 for store deler av bygningsmassen. Vedlikeholdsetterslepet er per i dag 

begrenset.   
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3.2 Begby skole (1.-10. trinn) 

 

 Rom og arealer 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 310 

Antall elever ungdomstrinn 127 

Antall barn i SFO 108 

Antall personer lærere  38 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 11 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

5 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

23 klasserom 

17 grupperom 

1 fellesrom 

Garderober og toaletter 

1424 m² 

334 m²  

94 m² 

447 m²   

Begby skole har et nedslitt skoleanlegg med 

dårlig intern logistikk og lav pedagogisk 

funksjonalitet.  

 

Skolen har alle funksjoner den trenger i form 

av klasserom, grupperom og spesialrom 

(med unntak av musikkrom), men 

sammenhengen mellom og standarden på 

funksjonene er svært dårlig. Forholdene for 

personalet er tilfredsstillende, med unntak av 

lite møteromskapasitet og lite areal til 

kontorarbeidsplasser for lærere ift. antall 

ansatte.  

 

Siden skolen mangler musikkrom, trekkes 

kapasiteten noen ned ift. klasseromskapasitet 

slik at et rom kan omdisponeres. Størrelsen 

på garderobene trekker også ned 

kapasiteten.  

 

 

 

 

 

SFO-base og kjøkken 131 m²  

 

2 mat og helse 

1 naturfag 

2 kunst og håndverk 

1 Bibliotek 

Gymsal m/garderober 

77 m² 

84 m² 

154 m² 

274 m² 

557 m² 

 

5 kontorer inkl. 

forkontor 

1 møterom 

Elevtjeneste 

1 personalrom 

Personalgarderober 

91,5 m² 

 24 m² 

35 m² 

 109 m² 

 10 m² 

 

10 arbeidsrom 131 m² 

Samlet bruttoareal 5742 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
484 elever 

God kapasitetsutnyttelse på 90 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG3 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Begby skole består av sju frittstående bygg, omgitt av et stort uteområde. Alle bygg med unntak av ett har 

kun en etasje. Bygg A, hvit paviljong og brun paviljong inneholder garderober, klasserom og grupperom. 

Bygg B/C/D inneholder garderober, klasserom og grupperom, samt SFO, bibliotek og fellesrom. Bygg E 

inneholder spesialutstyrte rom til mat og helse, kunst og håndverk og naturfag. Bygg F inneholder gymsal og 

garderober. Bygg G er i to etasjer og inneholder garderober, klasserom, grupperom på plan 1, mens alle 

personalarealene ligger på plan 2. Skoleanlegget er svært kronglete og uoversiktlig og har generelt dårlig 

standard, dårlig intern logistikk og lav pedagogisk funksjonalitet.   

De generelle læringsarealene i består av 23 klasserom og 17 grupperom som er 

fordelt på fem bygg. Det varierer mellom byggene hvor god tilgangen er til 

grupperom og fellesrom. Bygg A har kun ett grupperom til tre klasserom. I hvit 

paviljong er det ett stort grupperom til to klasserom. I brun paviljong er det to 

grupperom til to klasserom. I Bygg B/C/D er det i tillegg til grupperom, tilgang til 

fellesrom, bibliotek og SFO-base som kan benyttes til støtteareal. I bygg G er det tre 

klasserom og to grupperom. Et stort rom er registrert som grupperom/avlastningsrom 

på grunn av manglende utsyn og dårlig dagslystilgang. Det er egne garderober til 

hvert klasserom. Garderobene er små og trange.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 2449 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 4,9 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 500 elever. 

Det er 23 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1424 m². Klasserommene 

har varierende størrelse, fra 52-72 m². De fleste klasserommene er på 59-67 m², 

med unntak av ett rom på 52 m² og ett på 72 m².  Skolen har ikke et 1:1-forhold 

mellom klasserom og grupperom, og tilgang til grupperom varierer mellom byggene. 

Hvert bygg er derfor vurdert for seg ift klasseromskapasitet. Kapasitet i klasserom 

vurderes ut fra en norm på 2,5 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer) i bygg A, 2,25 m²/elev 

i bygg G og paviljong hvit, bygg B/C/D og paviljong brun. Denne beregningsmåten 

gir en maksimal klasseromskapasitet på 577 elever, og omkring 19-30 elever pr. 

klasse, avhengig av romstørrelse. Størrelsen på garderobene er et 

kapasitetsbegrensende element på Begby skole. De små garderobene vil ikke kunne 

håndtere et større elevtall enn omkring 25 elever pr klasse. Samlet maksimal 

kapasitet vurderes derfor å være 538 elever. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % 

av maksimal kapasitet og settes til 484 elever. 

SFO har base med kjøkken i et fellesareal mellom klasserommene til de yngste 

elevene. Utformingen av SFO-kjøkkenet er lite funksjonell. Det er ikke direkte 

dagslys i arealet. SFO-leder har kontor på plan 1 i bygg G, administrasjonsbygget. 

Skolen har alle nødvendige spesialrom for en 1-10 skole, med unntak av 

musikkrom. Alle spesialrom er svært slitt og har dårlig standard. Skolen har to 

kjøkken for mat og helse. Det ene kjøkkenet er et ordinært skolekjøkken med fire 

arbeidsstasjoner, mens det andre har tre arbeidsstasjoner plassert i en kjerne midt i 

rommet. Innredningen i dette rommet er lite hensiktsmessig for opplæring. Spesielt 

det ordinære skolekjøkkenet trenger oppgradering. Kunst og håndverksavdelingen 

er romslig, og består av et tekstilformingsrom og en tradisjonell sløydsal, samt 

nødvendige lager og støtterom. Det er dårlige dagslysforhold i 

tekstilformingsrommet. Naturfagrommet og forberedelsesrommet har tilfredsstillende 

størrelse, men er utdatert. 
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Administrasjon, Elevtjeneste og personalarealer ligger på plan 2 i bygg G. 

Administrasjonen består av tre kontorer og et forkontor, arkiv og kopirom. 

Elevtjenesten består av tre kontorer til skolehelsetjeneste, rådgiver og 

spes.ped.rådgiver. Skolens eneste møterom ligger ved elevtjenesten.  

Skolen mangler personalgarderober, utover tre personaltoaletter.  

Personalrommet er stort og lyst, med direkte utgang til uteplass. 

Kontorarbeidsplassene for lærere ligger samlet på plan 2 i bygg G, og består av 

10 arbeidsrom med 3-5 arbeidsplasser pr. rom. I tillegg er det er større 

lærerbibliotek/samarbeidsrom i kjernen av bygget mellom arbeidsrommene.  

Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere, utenom samarbeidsrommet, er 131 

m², noe som tilsvarer areal til ca. 22 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 

m² pr. arbeidsplass til grunn. Det er svært lite ift. antall ansatte lærere på skolen. 

Skolens uteareal består av et stort åpent og kupert areal mot sør. Her er det godt 

tilrettelagt for ulike aktiviteter og alderstrinn. Det er mange mellomrom mellom 

byggene som på den ene siden kan bidra til trygge soner for elevene, men som også 

kan gjøre det vanskelig å ha oversikt.  

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Begby skole har de senere årene hatt et høyere elevtall enn det som ligger i elevtallsprognosen, slik den 

stiplede linjen i figuren under viser. Skolen har i dag kapasitetsutfordringer og disse er ventet å bil mer 

utfordrende ettersom elevtallet i skolekretsen er ventet å øke med omkring 100 elever i perioden fram mot 

2033.  
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? EG1 

Skolen har de viktigste funksjonene, men 
mangler musikkrom og har kun ett møterom.  

Har lokalene riktig kapasitet for virksomheten, 
og legger kapasiteten til rette for effektiv drift? 

EG1 

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i 
klasserommene til dagens elevtall. 
Kontorarbeidsplassene for lærere er 
underdimensjonert. Elevgarderobene er små og 
trange.  

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG2 

Klasserom, grupperom og spesialrom har grei 
størrelse og utforming. Garderobene er små og 
trange. Det er lite areal til kontorarbeidsplasser 
for lærere. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG3 

Nei. Skolen er tungdrevet med funksjoner spredt 
over mange bygg og dårlig intern 
kommunikasjon mellom byggene. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både interne 
og eksterne brukere)? 

EG3 

Det er uoversiktlige kommunikasjonsveier. 
Mange bygg og mange innganger. Trange 
garderober gir til dels dårlig universell tilkomst 
inn i byggene. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? EG3 

Nedslitte bygg med slitte overflater. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

E03 

Stor avstand mellom funksjonene i de ulike 
byggene. Avstand mellom personalarealer og 
læringsarealer er stor. 
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 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Paviljong-byggene er omtalt som en midlertidig løsning frem til man bygger fullverdige arealer. Paviljongene 

inngår derfor ikke som en del av tilstandsregistreringen, men arealene må erstattes av nye bygg/arealer.   

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

På et overordnet nivå vurderes bygningsmassen å være i dårlig forfatning, spesielt 70-talls bygget er i dårlig 

stand. Verdibevarende vedlikehold er ikke gjennomført, noe som har medført et betydelig 

vedlikeholdsetterslep ved skolen.  

• Yttertak, takrenner og nedløp har oversteget sin forventede levetid. Yttertaket over gymbygget har 

lekkasje som man sliter med å lokalisere.  

• Tekniske installasjoner (Elkraft, luftbehandling og sanitær) har TG2 grunnet alder.  

Deler av vinduene og den utvendige kledningen er nylig skiftet ut, mens andre deler er i ferd med å råtne og 

har behov for snarlig utbedring. 

  

Bygningsdel TG 

Elkraft: generelle anlegg/fordeling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 

Fast inventar 2 

Luftbehandling/ventilasjon 2 

Sanitær 2 

Tele og auto.: generelle anlegg, svakstrømanlegg 2 

Utendørs VAR og elteknisk anlegg 2 

Utvendig kledning og overflate 2 

Yttertak, takrenner, nedløp 3 
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3.3 Borge skole (1.-7. trinn) 

 Rom og arealer 

 

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 150 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 60 

Antall personer lærere  23 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 17 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

8 klasserom 

7 grupperom 

Garderober og toaletter 

 

503 m² 

157 m²  

111 m² 

 

Borge skole har et skoleanlegg bestående av 

fire bygg, med til dels dårlig intern logistikk og 

lav pedagogisk funksjonalitet.  

 

Skolen har tilstrekkelig antall klasserom og 

grupperom, men plasseringen av 

funksjonene gir dårlig sammenheng mellom 

læringsarealene. Skolen mangler flere 

spesialrom. Forholdene for personalet er har 

mangler med hensyn til møterom, 

personalgarderober og litt lite areal til 

kontorarbeidsplasser for lærere ift. antall 

ansatte.  

 

Siden skolen bruker ett kunst og 

håndverksrom til klasserom, trekkes 

klasseromskapasiteten noe ned slik at 

rommet kan omdisponeres når det ikke er 

behov for klasserommet lengre. Skolen har 

midlertidig paviljonger hvor brukstillatelsen 

går ut. Når disse trekkes ut, vil kapasiteten 

reduseres ytterligere. 

 

 

M-klassen 459 m²     

 

SFO-base og kjøkken 

(Natur SFO) 

0 m²  

 

1 mat og helse 

0 musikk 

1 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

Gymsal m/garderober 

42 m² 

m² 

83 m² 

30 m² 

371 m² 

 

5 kontorer inkl. 

forkontor 

0 møterom 

1 Helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

105 m² 

 

9 m² 

 66 m² 

 5 m² 

 

5 arbeidsrom 88 m² 

Samlet bruttoareal 4101 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
161 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 95 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG2-3 



Plan for skolebygg 

 

Del I - Vurdering av skoleanleggene 
Oppdragsnr.: 52100211   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2021-11-05  |  Side 29 av 140  

 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Borge skole har et skoleanlegg bestående av fire bygg, inkludert to paviljonger, plassert rundt en skolegård. 

Hovedbygget er langstrakt og har hovedetasje og underetasje. I dette bygget ligger generelle læringsarealer, 

arealer til M-klassen og administrasjon og personalareal. Det er til dels dårlig sammenheng mellom 

funksjonene i hovedbygget, med trange korridorer og generelt lite lesbar logistikk. Gymbygget består av en 

underetasje med kunst og håndverk og gymgarderober, og gymsal og kjøkken på plan 1. Det ene rommet til 

kunst og håndverk blir for tiden benyttet til klasserom. Skolen har også to midlertidige paviljonger, den ene 

har generelle læringsarealer, mens den andre disponeres av M-klassen. Det er avstand mellom byggene og 

generelt dårlig sammenheng mellom funksjonene i hele skoleanlegget. I forhold til at skolen har en forsterket 

avdeling i M-klassen, er det en spesiell utfordring av mange av skolens funksjoner er lite tilgjengelige for 

rullestolbrukere. 

De generelle læringsarealene i består av 8 klasserom og 7 grupperom som er 

fordelt på tre bygg. Noen av grupperommene er store og brukes som delings- og 

klasserom i dag. Med en slik bruk, vil skolen få flere klasserom enn det som er 

beskrevet i denne areal- og kapasitetsanalysen. Det varierer mellom byggene hvor 

god tilgangen er til grupperom og støttearealer. Hovedbygget har kun to grupperom 

til fem klasserom på plan 1, mens på plan U er det ett klasserom og fire grupperom. I 

gymbygget er det et grupperom til rommet som for tiden disponeres som klasserom, 

men som egentlig er kunst og håndverksrom.  

Paviljongene/brakkene har fått midlertidig godkjenning av Arbeidstilsynet med 

betingelser. I en av disse tre midlertidige paviljongene er det ett klasserom og et 

grupperom, som er ombygd.  Det er egne garderober til noen av klasserommene, 

ellers er det garderobe i korridor. Garderobeforholdene er noe trange enkelte steder, 

spesielt for småtrinnet og SFO.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1228 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 154 elever. 

Det er åtte klasserom ved skolen med et samlet areal på 503 m². Klasserommene 

har varierende størrelse, fra 51-83 m². Ett klasserom er på 51 m², fem klasserom er 

på 59-61 m², mens to klasserom er på 67 m² og 83 m².  Skolen har ikke et 1:1-

forhold mellom klasserom og grupperom, og tilgang til grupperom varierer mellom 

byggene. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev 

(samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet 

på 179 elever (dersom kunst og håndverksrommet ikke regnes med), og omkring 21-

30 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 

% av maksimal kapasitet og settes til 161 elever. 

Dersom man ikke teller med kapasiteten i de midlertidige paviljongene, blir 

kapasiteten ved skolen 136 elever.  

SFO har utebase, men disponerer skolekjøkken og en garderobe i gymbygget. SFO-

leder har kontor ved administrasjonen. Kjøkkenet er lite og uhensiktsmessige ift SFO 

sine behov. Utelavvoen bærer preg av elde og slitasje. Sammenlignet med andre 

SFO i kommunen, har denne SFO`en dårlige rammebetingelser.  

M-klassen har sine funksjoner samlet i en paviljong som er koblet på hovedbygget 

og i en midlertidig paviljong. Basen i hovedbygget består av flere rom med ulik 

lærings/treningsfunksjon, samt lager, garderober og stellerom. Rommene gir dårlig 

plassutnyttelse og er lite funksjonelle for undervisning av multifunksjonshemmede 



Plan for skolebygg 

 

Del I - Vurdering av skoleanleggene 
Oppdragsnr.: 52100211   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2021-11-05  |  Side 30 av 140  

elever. Det er en utfordring at fremkommeligheten for M-klassen sine elever er dårlig 

i store deler av anlegget.  

Av spesialisert læringsareal har skolen et lite kjøkken til mat og helse/SFO og en 

sløydsal i gymbygget. Det ene kunst- og håndverksrommet er omdisponert til 

klasserom, men kan tas tilbake som spesialrom når det ikke er nødvendig å bruke 

det til klasserom lengre. Biblioteket er etablert på en hems. Skolen mangler rom til 

musikk.  

Administrasjon og personalarealet ligger samlet i hovedbygget. Her er det tre 

kontorer til ledelsen, samt forkontor. Kontor til helsesykepleier og SFO-leder ligger 

også i denne sonen. Skolen mangler møterom.  

Personalrommet er stort og lyst, og godt egnet til formålet. Skolen mangler 

personalgarderober.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på fem rom med 4-7 arbeidsplasser 

per rom. Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere, utenom 

samarbeidsrommet, er 88 m², noe som tilsvarer areal til ca. 15 arbeidsplasser 

dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn.  

Skolens uteareal består av en skolegård mellom byggene, naturtomt i randsonene 

rundt byggene, samt ballbane, lekeområder og friområder oppover i skogen. 

Uteområdet er delt i to av en vei som skiller ballbanene og friområdet fra 

skolegården.   
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse 

Borge skole har de siste fem årene hatt et langt høyere elevtall enn elevtallsprognosen angir, noe vi ser på 

den stiplede linjen i figuren under. Skolen har kapasitetsutfordringer i dag, og benytter spesialrom som 

generelle læringsarealer, i tillegg til at skolen har midlertidige paviljonger som må erstattes. Det er ikke 

ventet 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG2 

Skolen mangler musikkrom, har et lite og lite 
tilgjengelig bibliotek og mangler for tiden også ett 
kunst og håndverksrom. Skolen mangler også 
møterom og personalgarderober. SFO har 
mangelfulle funksjoner.  

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? 

EG1 

Klasserommene har nok kapasitet, men tilgang på 
grupperom er varierende. Dersom man ikke regner 
med midlertidig paviljong (godkjenning til høsten 
2021), har skolen for liten kapasitet.  

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG3 

Klasserommene har grei størrelse. Kunst og 
håndverksrom har en upraktisk utforming. Litt lite 
areal til kontorarbeidsplasser for lærere ift. antall 
ansatte. Arealene til M-klassen er lite tilpasset 
denne gruppens behov.  

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG3 

Skolens funksjoner er spredt på flere bygg med 
lang avstand mellom. Flere av funksjonene har 
kronglete tilkomst, spesielt i underetasjene.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG3 

Det er dårlig tilgjengelighet til underetasjene i 
gymbygg og hovedbygg. Bibliotek ligger på hems 
uten heis. Langstrakt hovedbygg med flere dører 
og terskler. Lite universelt tilpasset med tanke på 
M-klassen.  

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG1 

Varierende mellom bygg og etasjer. Klasserom på 
plan 1 i hovedetasje er lyse og fine, mens lokalene 
i underetasje i gymbygg og hovedbygg er mer 
mørke og slitt. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG2 

Til dels stor avstand mellom funksjonene i de ulike 
byggene. Avstand mellom personalarealer og 
noen av læringsarealer er stor. 
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 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Skolen har midlertidig paviljonger hvor brukstillatelsen går ut. Disse arealene inngår ikke i 

tilstandsvurderingen, men må erstattes. 

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

 

Kommentar 

• Det er i nyere tid gjennomført tiltak for å utbedre drenasjeproblematikken på tomten. Virkningene av 

tiltakene er ikke dokumentert, og det er derfor valgt å beholde TG2 inntil man ser effektene av tidligere 

tiltak.  

• For de tekniske installasjonene har man TG2, hovedsakelig grunnet alder, men anlegget og funksjonene 

er opplyst om å fungere tilfredsstillende. Ledningsnettet knyttet til sanitæranlegget er oversteget 

forventet levetid, spesielt gjelder dette 64-bygget.     

• Det er gjort noen utbedringer av den utvendige kledningen de siste årene, men likevel registrert noe 

korrosjon som behøver tiltak og ettersyn.   

 

 

Bygningsdel TG 

Drenasje, terrengbehandling 2 

Elkraft: generelle anlegg/fordeling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk 2 

Luftbehandling/ventilasjon 2 

Sanitær 3 

Utvendig kledning og overflate 2 
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3.4 Borge ungdomsskole (8.-10. trinn) 

 

 Rom og arealer 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn  

Antall elever ungdomstrinn 451 

Antall barn i SFO  

Antall personer lærere  38 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 5 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

6 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

22 klasserom 

18 grupperom 

4 formidlingsrom/audit. 

Fellesareal 

Spes.ped-base 

Garderober og toaletter 

1586 m² 

246 m²  

273 m² 

748 m²   

85 m²   

193 m²   

Borge ungdomsskole har et nytt skoleanlegg, 

tatt i bruk i 2016. Alle rom og funksjoner er 

samlet i ett bygg, med unntak av gymsal / 

svømmehall. Bygget har en hovedstruktur 

med spesialrom, fellesarealer og 

personalfunksjoner på plan 1 og 2, og 

generelle læringsarealer på plan 3. 

 

Skolen har alle funksjoner den skal ha, og 

har svært god standard. 

 

Skolen har ledig kapasitet med dagnes 

elevtall.   
 

 

 

 

   

 

2 mat og helse 

2 musikk 

2 naturfag 

3 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 maker space 

Kulturarena og kantine 

Gym/svømming/trening 

95 m² 

244 m² 

203 m² 

258 m² 

150 m² 

59 m² 

1023 m² 

833 m² 

 

5 kontorer inkl. forkontor 

5 møterom/stillerom 

Elevtjeneste 

1 personalrom m/kjøkken 

Personalgarderober 

138 m² 

56 m² 

86 m² 

150 m² 

49 m² 

 

10 arbeidsrom 252 m² 

Samlet bruttoareal 11054 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
594 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 76 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Borge ungdomsskole har et nytt skoleanlegg, tatt i bruk i 2016. Alle rom og funksjoner er samlet i ett bygg, 

med unntak av gymsal. Bygget har en hovedstruktur med spesialrom, fellesarealer og personalfunksjoner på 

plan 1 og 2, og generelle læringsarealer på plan 3.  

De generelle læringsarealene i består av 22 klasserom, 18 grupperom, tre 

fellesareal utenfor klasserommene, og fire formidlingsrom. Det er ikke visuell kontakt 

eller transparens mellom klasserom og grupperom/fellesarealer utenfor. Dette er en 

ulempe ift. fleksibel bruk av arealene. Med unntak av to formidlingsrom/auditorier og 

et grupperom, er alle de generelle læringsarealene samlet på plan 3 i bygget. I 

tillegg er det store fellesarealer i Kulturarenaen på plan 1 og 2. Elevgarderobene for 

8. og 9.trinn ligger i lukkede rom på plan 1. Disse fremstår som mørke og 

uoversiktlige. Garderoben til 10.trinn ligger åpent i fellesareal på plan 1 og er langt 

mer åpen og oversiktlig.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 3131 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 4,6 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 573 elever. 

Det er 22 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1586 m². De fleste 

klasserommene er 70-72 m², mens to rom er på 81 m². Skolen har ikke 1:1-forhold 

mellom klasserom og grupperom, men svært god tilgang på fellesarealer og 

formidlingsrom som kan brukes som støtteareal. Kapasitet i klasserom kan dermed 

vurderes ut fra en norm på 2,0 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne 

beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 749 elever, og omkring 

33-39 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. Denne kapasiteten legger til 

grunn at alle skolens generelle læringsarealer benyttes fleksibelt. Dersom skolen 

dimensjoneres ut fra en maks.grense på 30 elever i hvert klasserom, vil maksimal 

kapasitet være 660 elever. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal 

kapasitet og settes til 594 elever. 

Skolen har alle nødvendige spesialrom for en 8-10-skole, Alle rom har god standard 

og er plassert på plan 1 og 2, ved kulturarenaen og den store, åpne amfitrappen. 

Musikkavdelingen er stor og består av musikkrom, øvingsrom, studio og scenerom 

for drama. Kunst og håndverksavdelingen består av tre verksteder med ulik 

funksjon, samt nødvendige støttefunksjoner. De to naturfagrommene har godt areal 

og dobbel takhøyde, og det er innsyn inn i rommene både fra plan 1 og 2. Biblioteket 

er plassert sentralt ved hovedinngangen og kulturarenaen, og nær det som skal bli 

et teknologirom/makerspace. Det er også et stort og et lite auditorium ved 

kulturarenaen. De to skolekjøkkenene er små og trange, og mangler 

garderobe/plass til å henge fra seg yttertøy. Kantinekjøkkenet er funksjonelt. 

Kulturarena og det store, åpne amfiet benyttes som spiseplass for kantinen.  

Administrasjon, Ledelse og personalarealer er samlet i en lukket del av bygget på 

plan 2. Her er det lyse og funksjonelle kontorer til ledelse og administrasjon, 

møterom, personalrom og arbeidsrom for lærerne. Personalrommet med kjøkken er 

plassert sentralt i sonen. Denne strukturen bidrar til nærhet og gode muligheter for 

samarbeid mellom lærerne på ulike trinn, samt nærhet mellom personal og ledelse. 

Ulempen med denne løsningen er at resten av bygget vil være uten voksne 

tilgjengelig i pauser. For en skole med såpass store og fine fellesarealer som Borge 

ungdomsskole har, er det en ulempe at fellesarealene ikke brukes i pauser på grunn 

av manglende tilsyn med elevene. 
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Elevtjenesten består av fire kontorer, et venteareal og HCWC, og er godt plassert 

nær hovedinngang og kulturarena - lett tilgjengelig for elevene.  

Kontorarbeidsplassene for lærere ligger samlet på plan 2 i sonene for ledelse og 

personal.  Det er 10 arbeidsrom med 4 arbeidsplasser pr. rom.  

Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 252 m², noe som tilsvarer areal til 

ca. 42 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Skolens uteareal er åpnet og romslig og inneholder ballbaner, åpne gressflater, 

amfi, skateanlegg, ballbinge, parcouranlegg, og sitteplasser.  

Mot vest og nord er det parkeringsplass og varelevering/dropoff-sone. 

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Borge ungdomsskole har mye ledig kapasitet i skoleanlegget, og har de siste fem årene hatt et elevtall som 

ligger lavere enn det elevtallsprognosen angir (stiplet linje).  
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 Vurdering av egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? EG0 

Skolen har alle funksjoner den trenger.  

Har lokalene riktig kapasitet for virksomheten, 
og legger kapasiteten til rette for effektiv drift? EG0 

Skolen har tilstrekkelig kapasitet.  

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Alle funksjoner har riktig størrelse, med unntak 
av at skolekjøkkenene er litt små. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Planløsningen er tilpasset skolevirksomheten. 
Det er noen ulemper med lukkede garderober på 
plan 1 og lite spredning av elevene. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både interne 
og eksterne brukere)? 

EG0 

Kommunikasjonsveiene er gode. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? EG0 

Ja. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

God sammenheng mellom funksjonene. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Borge ungdomsskole har ingen registrerte bygningsdeler som har TG2 eller dårligere.  

Kommentar 

• Det er nylig oppdaget lekkasje i skolenes svømmebasseng. Det er ikke kjent hvilke tiltak og kostnader 

som vil være forbundet med å utbedre lekkasjene. 

• Svømmehallens ventilasjonsaggregat er oppjustert til TG 3 og må skiftes.   
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3.5 Cicignon skole skole (1.- 10. trinn) 

 

 Rom og arealer 

 

 

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 259 

Antall elever ungdomstrinn 228 

Antall barn i SFO 66 

Antall personer lærere  44 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 12 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

6 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

31 trinnareal  

36 grupperom 

Garderober og toalett 

1316 m2 

562 m2 

248 m2 
 
 

Cicignon skole er en kombinert barne- og 

ungdomsskole i sentrum av Fredrikstad. 

Skoleanlegget består av en stor hovedkjerne 

med en kantine/felles samlingsrom i midten 

av to parallelle bygningskropper som strekker 

seg utover mot 2009-bygget.  

 

2009-bygget består av varierte funksjoner 

som gymsal, læringsareal, SFO, mv. 

Ungdomstrinnet og mellomtrinnet har arealer 

i hver sin etasje i hovedbygget.  

 

Skoleanlegget er stort, og det er noe 

avstander mellom enkelte funksjoner. 

Ungdomstrinn og mellomtrinn har horisontal 

nærhet til spesialrom og fellesareal. 

Småtrinnet med SFO er i 2009-bygget.   

 

Skolen har trinnareal med mange små 

soner/rom på alle trinn. Noe av trinnarealene 

fungerer også som gang- og transportareal. 

Kapasiteten er justert for dette.  

 

SFO-base 248 m²  

 

1 mat og helse 

2 musikk 

3 kunst og håndverk 

1 naturfag 

1 bibliotek 

106 m² 

153 m² 

232 m² 

46 m2 

63 m² 

 

11 kontorer inkl. 

forkontor 

6 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

122 m² 

 

73 m² 

 19 m² 

96 m² 

35 m² 

 

6 arbeidsrom 204 m² 

Samlet bruttoareal 11516 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
477 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 102 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Cicignon skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i sentrum av Fredrikstad. Skoleanlegget består av 

en stor hovedkjerne med en kantine/felles samlingsrom i midten av to parallelle bygningskropper som 

strekker seg utover mot 2009-bygget. 2009-bygget består av varierte funksjoner som gymsal, læringsareal, 

SFO, mv. Ungdomstrinnet og mellomtrinnet har like arealer i hver sin etasje i hovedbygget. Skoleanlegget er 

stort, og det er noe avstander mellom enkelte funksjoner. Ungdomstrinn og mellomtrinn har horisontal 

nærhet til spesialrom og fellesareal. Småtrinnet med SFO er i 2009-bygget. Selv om skolen er stor, oppleves 

skoleanlegget som lesbart og oversiktlig. 

De generelle læringsarealene består av ti trinnarealer med mange varierte 

rom/soner av ulik størrelse. De fleste rommene/sonene er mellom 30-50 m2. Det er 

desentraliserte trinnamfi i anlegget og de fleste trinn har tilgang til slike fellesrom. 

Mange av trinnarealene fungerer også som korridor for gjennomgangstrafikk, særlig 

for de mer åpne løsningene på småtrinnet. Det er registrert 31 rom som fungerer 

som læringsareal i varierende størrelse for skolen. Ungdomstrinnet holder til i den 

delen av skolen med størst rom. Det er tilgang til mange grupperom. Disse ligger 

også spredt i skoleanlegget.   

Elevgarderobene er noe små og trange. Gang- og korridorer brukes også til 

formålet. Toalettkapasiteten er spredt.  

Skolen har god tilgang på fellesareal. Det er en stor hall med egen kantine hvor det 

serveres varmt måltid hver dag – for de som ikke har spist frokost. Hallen fungerer 

som husets hjerte med spesialrom, administrasjon, innføringsklasse og andre 

funksjoner rett i nærheten. Skolen har ellers mindre amfi spredt rundt i bygget for 

felles formidlingsøkter og samlinger, mv.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 3 404 m2. Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 4,9 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 695 elever. Merk 

at i dette arealet ligger mye gang- og transportareal. Slike areal bør fratrekkes en i 

kapasitetsvurderingen.  

Trinn- og klasseromsarealet er målt til 1 316 m2. Det er godt med grupperom og 

amfi/formidlingsrom rundt trinn- og klasserommene. I arealene for småtrinnet må det 

som nevnt over, trekkes fra litt areal til transport og korridor. Med utgangspunkt i en 

kapasitet i klasserommene med en norm på 2,25 pr elev (samt 4 m2 til lærer), gir 

dette en maksimal elevkapasitet på 530 elever. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 

% av maksimal kapasitet og settes til 477 elever. 

 

SFO er egen base og funksjon. Det går ca. 60 barn i SFO. Basen ligger ved 

småtrinnsarealene og basen kan brukes av de trinnene som ligger nærmest.   

 

Skolen har alle de spesialrom en kombinert skole trenger. Spesialrommene ligger 

rundt byggets hovedkjerne og de fleste rommene ligger i tilknytning til hallen / felles 

samlingsrom. Rommet til arbeidslivsfaget ligger i nærheten til sløyd og andre 

praktiske rom. Musikkrommet kan åpnes opp og ut mot samlingsrom/kantine. Ved 

siden av musikkrommet er det en black-box som også kan brukes til elevaktiviteter.  
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Administrasjon, ledelse og elevtjenester ligger sentralt i nærheten av 

hall/samlingsrom/kantine og inngangsparti. Resten av personalet og 

arbeidsplassene er plassert ved trinnarealene.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på seks rom, plassert ved 

trinnarealene og i øverste etasje. Arealet i kontorarbeidsplassene for lærere tilsier 

plass til 34 lærere – når 6 m2 pr lærer legges til grunn. Det er lite areal med tanke på 

skolens størrelse og utforming og antall ansatte. Kontorarbeidsplassene for lærere 

ligger spredt i anlegget – og det gir utfordringer ift. lærerfellesskapet.   

Skolens uteareal består av en skolegård delvis tilrettelagt for ulike aktiviteter. 2009-

bygget ble bygget slik at det gir minst mulig fotavtrykk og beslag på uteareal. 

Byskoler disponerer gjerne lite tilgjengelig uteområde og areal til uteaktiviteter, slik er 

det også med Cicignon skole. Det er særlig små- og mellomtrinnet som er de 

flittigste brukerne av uteområdet – og disse trinnene har god nærhet til de mest 

attraktive utearealene. Skolen har også tilgang på friområder i nærheten, og 

ungdomsskolens uteareal består i hovedsak av slike friområder. Skolen jobber med 

prosjektet – LIV og RØRE – som skal øke kvaliteten på skolegården.  

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Skolen er i dag fullt utnyttet ift. kapasitet. Elevtallet varierer i løpet av skoleåret, med mye flytting inn og ut av 

skolekretsen. Den stiplede linjen viser at elevtallet har ligget noe lavere enn elevtallsprognosen angir de 

senere år. Organiseringen i de generelle læringsarealene gjør at skolen kan drive opp mot full kapasitet, 

men bruken av arealene blir mindre fleksibel jo flere elever som bruker arealene. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? EG0 

Ja. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG1 

Skolen er fullt utnyttet kapasitetsmessig. Skolen 
drives i dag med 92% kapasitetsutnyttelse og er i 
realiteten i «rød sone».  

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG1 

Ja, men rommene er tilpasset en pedagogikk med 
mange mindre elevgrupper.  

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG1 

Delvis åpne løsninger med gjennomgangstrafikk 
gjør at elever og ansatte beveger seg gjennom 
andres trinnareal. Uoversiktlig planløsning med 
mange bygg og små rom. Det er flere heiser i 
anlegget, men transportsonene gjennom 
trinnarealene oppleves som knappe. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Avstanden i bygget oppleves av flere som 
betydelig, særlig ift å være et samlet personale. 
Skolen har et tydelig sentrum med kulturarena 
som gir sammenheng mellom funksjonene.  

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

Kommentar:  

Inkluderer vernet bygg fra 1867. Store deler av bygningsmassen er fra 2009, hvor da også eksisterende 

bygningsmasse ble rehabilitert.  

• Yttertaket er planlagt utbedret i innværende år. 

• Utvendig kledning, vinduer og ytterdører er i stor grad blitt utbedret, eller er planlagt utbedret i nær 

fremtid.  

Etter gjennomførte/planlagte utbedringer vil bygget gjennomgående holde TG1 og ha et begrenset 

vedlikeholdsetterslep.   

  

Bygningsdel TG 

Innvendig kledning, overflate (gulv, vegg, himling) 2 

Vinduer, ytterdører 2 

Yttertak, takrenner, nedløp 2 

Utvendig kledning og overflate 2 
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3.6 Gressvik ungdomsskole (8.-10. trinn) 

 

 Rom og arealer 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn  

Antall elever ungdomstrinn 366 

Antall barn i SFO  

Antall personer lærere  40 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 4 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

6 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

21 klasserom 

23 grupperom 

1 auditorium 

Garderober og toaletter 

1322 m² 

510 m²  

96 m² 

278 m²   

Gressvik ungdomsskole består av flere 

frittstående bygg, plassert rundt en lun og 

tilrettelagt skolegård. Selv om skoleanlegget 

er stort, fremstår det oversiktlig og med gode 

sammenhenger mellom byggene. Strukturen 

i anlegget gir en del avstand mellom 

funksjonene, men skolen opplever ikke dette 

som en utfordring. 
 

Skolen har alle funksjoner den trenger, med 

unntak av garderober og nok elevtoaletter. 

Skolen har god kapasitet til elevtallet den har 

i dag. 

 

 

 

 

2 mat og helse 

1 musikk 

2 naturfag 

6 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

Kantine 

Gym/svømming/trening 

192 m² 

68 m² 

167 m² 

440 m² 

0 m² 

182 m² 

1228 m² 

 

3 kontorer inkl. forkontor 

1 møterom 

Elevtjeneste 

1 personalrom m/kjøkken 

0 personalgarderober 

67 m² 

26 m² 

99 m² 

89 m² 

0 m² 

 

9 arbeidsrom 245 m² 

Samlet bruttoareal 10811 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
476 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 77 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Gressvik ungdomsskole består av flere frittstående bygg, plassert rundt en lun og tilrettelagt skolegård. Selv 

om skoleanlegget er stort, fremstår det oversiktlig og med gode sammenhenger mellom byggene. Strukturen 

i anlegget gir en del avstand mellom funksjonene. 

De generelle læringsarealene i består av 21 klasserom, 23 grupperom og ett 

auditorium. Det er ingen støttearealer utover dette. Klasserommene ligger langs 

korridor og er fordelt med 13 klasserom i Bygg A Vestfløy, fire klasserom i Bygg B 

Østfløy, tre klasserom i Bygg D klokkebygg og ett klasserom (tidligere musikkrom) i 

Bygg C Gymbygg. Det er varierende tilgang på grupperom nær klasserommene. Det 

er færrest grupperom pr klasserom i bygg A Vestfløy – der det er sju grupperom til 

13 klasserom. I de andre byggene er det grei tilgang på grupperom fra 

klasserommene. Skolen har ikke elevgarderober og det er få toaletter til elevene, 

særlig i bygg A og B. De toalettene som finnes, er samlet i større anlegg. 

Utformingen er uhensiktsmessig og kan danne uoversiktlige situasjoner. Det er kun 

ett HCWC i anlegget. Det er lite for en såpass stor skole. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 2205 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 4,6 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 441 elever. Den 

relativt lave kapasiteten kommer av at normen legger til grunn funksjoner skolen ikke 

har, som garderober og støttearealer ved klasserommene. 

Det er 21 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1322 m². 14 klasserom er 

56-59 m², fire rom er på 67-68 m² og tre rom er 75 og 95 m². Skolen har 1:1-forhold 

mellom klasserom og grupperom, men fordelingen av grupperommene er ulik 

mellom byggene. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 2,25 m² pr. 

elev (samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 550 elever, og omkring 21-36 elever pr. klasse, avhengig av 

romstørrelse. Denne kapasiteten legger til grunn at alle skolens klasserom utnyttes 

maksimalt. Dersom man legger til grunn at skolen ikke skal ha større klasser enn 30 

elever, vil maksimal kapasitet være 529 elever. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 

% av maksimal kapasitet og settes til 476 elever. 

Skolen har alle nødvendige spesialrom for en 8-10-skole, med unntak av bibliotek. 

Skolen benytter folkebibliotek like ved til denne funksjonen. Alle rom har grei 

standard og godt areal. Det er to romslige kjøkken for mat og helse i bygg D 

Klokkebygg. Skolen har to nylig oppgraderte naturfagsrom med forberedelsesrom i 

bygg B Østfløy. Hele underetasjen til bygg a Vestfløy er viet en stor og godt utstyrt 

kunst og håndverksavdeling. Musikkrom og auditorium med tilhørende grupperom 

har gode lokaler i Midtbygget. Det er etablert øvingsrom for valgfag Sal og scene i et 

tilfluktsareal. Her disponerer også elevrådet et areal. Skolen har to gymsaler i 

gymbygget. Salene kan åpnes mot hverandre slik at den ene kan fungere som 

scene for den andre. Gymsalen brukes som felles samlingsrom. Det er for lite 

kapasitet i gymsalene til å dekke skolens behov, og de benytter også Gressvikhallen 

til kroppsøving. Skolen har en kantine som ligger i underetasjen til bygg D 

Klokkebygg.  

Administrasjon, Ledelse og personalarealer er samlet på plan 2 i bygg B Østfløy. 

Her er det ett kontor til rektor, ett kontor til to inspektører og et forkontor. 

Personalrommet og nødvendige støttefunksjoner ligger også her. Skolen opplever at 

personalrommet er litt lite. Det er kun ett møterom på skolen, og dette er plassert 
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ved personalrommet. Andre møter foregår på rektors kontor eller i klasserom. 

Skolen mangler personalgarderobe. 

Det kan være en utfordring at alle voksne er samlet i en del av skoleanlegget, da 

andre deler av anlegget vil kunne være uten voksne i pauser, men skolen opplever 

ikke dette som et problem. 

Elevtjenesten består av fem kontorer. Fire av disse ligger i personalavdelingen, 

mens helsesykepleier er plassert i bygg D Klokkebygg. I klokkebygget er det to 

kontorer, ventesone og toalett. Avstanden til øvrige elevtjenester er en utfordring. De 

andre kontorene til spes.ped, sosiallærer, rådgiver m.m. ligger i personalavdelingen, 

men de er ikke plassert samlet. Elevtjenesten skulle gjerne vært mer samlet og 

tilgjengelig for elevene.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på ni rom, samlet i 

personalavdelingen. Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 245 m², noe 

som tilsvarer areal til ca. 41 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. 

arbeidsplass til grunn. 

Skolens uteareal består av en indre gårdsplass som nylig er oppgardert med 

sittebenker og oppholdssone, samt ballbaner øst for bygg B.  

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Gressvik ungdomsskole har en del ledig kapasitet i skoleanlegget. Elevtallet har de senere år ligger noe 

under det elevtallsprognosen angir. 
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 Vurdering av egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Skolen har alle funksjoner den trenger, med 
unntak av garderobe og elevtoaletter. Skolen har 
kun ett HCWC. 

Har lokalene riktig kapasitet for virksomheten, 
og legger kapasiteten til rette for effektiv drift? 

EG0 

Skolen har tilstrekkelig kapasitet i 
læringsarealene, men har lite 
møteromskapasitet. Skolen benytter 
Gressvikhallen for å ha nok 
kroppsøvingskapasitet. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Alle funksjoner har riktig størrelse og grei 
utforming til formålet. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Det kan være er en ulempe i skoledriften av 
funksjonene er spredt på så mange bygg, men 
innad i hvert bygg er planløsningene tjenlige. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både interne 
og eksterne brukere)? EG0 

Kommunikasjonsveiene er tilgjengelige de fleste 
steder.  

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? EG0 

Ja. Nøktern og grei standard i eldre bygg. 
Estetisk gode og trivelige arealer i nyere bygg. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG2 

Det er lang avstand mellom funksjonene. 
Spesielt mellom personalarealer og elevarealer i 
andre bygg. Avstand mellom kontorene i 
elevtjenesten. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

Kommentar 

• Innvendig kledning har TG2 grunnet alder og estetikk. Dette gjelder ca. 35-40% av bygningsmassen.  

• Sanitæranlegget har TG2 grunnet alder, men er opplyst om å være funksjonelt og fungere  

• tilfredsstillende.  

• Radiatorer med behov for utbedring er/planlagt oppgradert i nær fremtid. Etter planlagte tiltak, kombinert 

med et nylig oppgradert SD-anlegg, vil varme nedjusteres til TG2. 

Yttertaket oppjusteres til TG3 – dette gjelder alle byggene. Som en konsekvens bør takene utbedres snarest. 

Ett av takene er planlagt utbedret høsten 2021.   

Bygningsdel TG 

Innvendig kledning, overflate (gulv, vegg, himling) 2 

Sanitær 2 

Utendørs VAR og eltekniske anlegg 2 

Varme 3 (2) 

Yttertak, takrenner, nedløp 3 
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3.7 Gudeberg barne- og ungdomsskole (1.- 10. trinn) 

 Rom og arealer (inkl. Råkollen jf. tegninger Skisseprosjekt datert 28.03.2017) 

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 230 

Antall elever ungdomstrinn 185 

Antall barn i SFO 99 

Antall personer lærere  35 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 14 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

6 

Funksjon Antall rom Nettoareal (m² 

NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

27 klasserom 

19 grupperom 

1 fellesareal 

1 auditorium 

Garderober og toaletter 

1692 m² 

332 m² 

48 m² 

60 m² 

146 m² 

Gudeberg barne- og ungdomsskole har 

et stort sammenhengende skoleanlegg i 

flere fløyer. To av fløyene har kun en 

etasje, mens midtfløyen har tre etasjer. 

Skolen er en tradisjonell 

klasseromsskole med klasserom langs 

korridor.  

 

Det er planlagt to tilbygg for elvene fra 

Råkollen skole, administrasjons- og 

personalfunksjoner for begge skoler, 

samt musikkrom og auditorium. 

Eksisterende administrasjon- og 

personalareal bygges om til generelle 

læringsarealer.  

 

Skolen er langstrakt, og det er en del 

avstand mellom funksjonene i de ulike 

delene av anlegget. Avstanden bidrar til 

å få spredd elevene i anlegget. 

Skolen har alle funksjoner den trenger, 

og får god kapasitet til elevene etter 

utbyggingen. 

 

Den vurderte kapasiteten er for 

Gudeberg skole etter ut om ombygging. 

Det er ikke gjort vurdering av 

elevkapasitet i Råkollen sine arealer. 

 

Eksisterende skoleanlegg, før 

ombygging, har en vurdert kapasitet på 

472 elever.  

 

SFO-base 215 m²  

 

8 klasserom 

18 grupperom 

1 SFO 

1 gymsal  

1 kunst og håndverk 

1 bibliotek/musikk/tekstil 

1 sanserom 

1 fysiorom 

2 vaskerom 

Garderober og toaletter 

3 arbeidsrom lærere 

3 kontorer adm./ledelse 

1møterom 

402 m² 

103 m² 

125 m² 

194 m² 

30 m² 

47 m² 

15 m² 

15 m² 

30 m² 

76 m² 

172 m² 

44 m² 

29 m² 

 

1 mat og helse 

2 musikk 

1 naturfag 

4 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1aula/kantine 

100 m² 

163 m² 

63 m² 

366 m² 

65 m² 

193 m² 

 

5 kontorer inkl. forkontor 

3 møterom 

6 kontorer 

elevtjenester/spes.ped 

1 personalrom 

73 m² 

 

62 m² 

 

104 m² 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Gudeberg barne- og ungdomsskole har et stort sammenhengende skoleanlegg i flere fløyer. To av fløyene 

har kun en etasje, mens midtfløyen har tre etasjer. Skolen er en tradisjonell klasseromsskole med klasserom 

langs korridor. Skolen er langstrakt, og det er en del avstand mellom funksjonene i de ulike delene av 

anlegget. Avstanden bidrar til å få spredd elevene i anlegget, men gjør det også noe uoversiktlig. Det er 

planlagt to tilbygg for elvene fra Råkollen skole, administrasjons- og personalfunksjoner for begge skoler, 

samt musikkrom og auditorium. Eksisterende administrasjon- og personalareal bygges om til generelle 

læringsarealer. Beskrivelsen av anlegget tar utgangspunkt i tegninger fra skisseprosjekt datert 28.03.2017 

for de nye og ombygde arealene. 

De generelle læringsarealene i består av 27 klasserom, 19 grupperom og ett 

auditorium. Det er ingen støttearealer utover dette. Klasserommene ligger langs 

korridor og er fordelt i en fløy for småtrinnet, en for mellomtrinnet og en for 

ungdomstrinnet. 1.trinn og SFO holder til i underetasjen. Det er varierende tilgang på 

grupperom nær klasserommene. Skolen har elevgarderober til 1.trinn og SFO, men 

ellers benyttes korridorene til garderobe. Skolen har et samlingsrom i kantine/aula, 

men må benytte gymsal dersom større elevgrupper skal samles. I nybygget får 

skolen et auditorium på 60 m². 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 2427 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 4,9 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 495 elever. Den 

relativt lave kapasiteten kommer av at normen legger til grunn funksjoner skolen ikke 

har, som garderober og støttearealer ved klasserommene. 

Det er 27 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1627 m². 20 klasserom er 

55-63 m², mens seks rom er 65-76 m². Skolen har ikke et 1:1-forhold mellom 

klasserom og grupperom, og det er kun ett sted i anlegget det er andre støtteareal 

utenfor klasserommene. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 

2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 677 elever, og omkring 23-32 elever pr. klasse, avhengig av 

romstørrelse. Denne kapasiteten legger til grunn at alle skolens klasserom utnyttes 

maksimalt. Dersom man legger til grunn at skolen ikke skal ha større klasser enn 30 

Personalgarderober 160 m² 

80 m² 

 

 

7 arbeidsrom 325 m² 

Samlet bruttoareal m² 

Samlet vurdering av funksjonell kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
606 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 69 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG1 
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elever, vil maksimal kapasitet være 673 elever. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 

% av maksimal kapasitet og settes til 606 elever. 

SFO har en stor og fin SFO-base i underetasjen, like ved klasserommene til 1.trinn. 

Her er det kjøkken og store lekerom og allrom. SFO-leder har kontor ved basen.  

Det er planlagt nye lokaler for Råkollen i tilknytning til Gudeberg barne- og 

ungdomsskole. Avdelingen vil inneholde 8 klasserom, 18 grupperom, samt 

nødvendige spesialrom og støttefunksjoner. Administrasjonen og personalarealer 

samlokaliseres med administrasjon for Gudeberg. 

Skolen har alle nødvendige spesialrom for en 1-10-skole. Alle spesialrom har 

nøktern standard og godt areal. Skolen har ett skolekjøkken, noe som er knapt 

dersom skolen skal fylles opp mot maksimal kapasitet etter utbyggingen. 

Skolekjøkkenet er plassert ved kantinekjøkkenet, noe som gir en god funksjonalitet 

og mulighet for sambruk. Skolen har ett naturfagsrom med forberedelsesrom, og ved 

siden av dette ligger dagens musikkrom. Skolen får et nytt musikkrom med to 

øvingsrom i nybygget. Skolen har en stor kunst og håndverksavdeling. til 

kroppsøving.  

Administrasjon og personalarealet blir liggende i 2. og 3. etasje av nybygget. Her 

blir det tre kontorer, lærerarbeidsrom, personalrom, personalgarderober og 

møterom. Det kan være en ulempe at alle voksenarealer blir samlet i en egen fløy, et 

stykke borte far mange av læringsarealene, men samtidig kobles nybygget på svært 

sentralt i anlegget. 

Elevtjenesten har flere kontorer og er lokalisert i en egen sone på plan 1 ved 

gymsalen. 

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på sju rom i administrasjons- og 

personalarealet. Arealet i kontorarbeidsplassene for lærere tilsier plass til 54 

arbeidsplasser – når 6 m2 pr arbeidsplass legges til grunn.   

Skolens uteareal strekker seg rundt hele anlegget. Forplassen vil utbedres etter 

utvidelsen. Skolen ligger tett på bebyggelse og friområder. 

 

  

Råkollen 
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Gudeberg barne- og ungdomsskole vil etter utbyggingen ha en del ledig kapasitet.  
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? EG0 

Ja, med unntak av garderober – men denne 
funksjonen løses i korridor. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  EG1 

Mange av klasserommene er litt små. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG1 

Det er et langstrakt anlegg med en del avstander. 
Yngre elever må gå gjennom eldre elevers 
områder for å komme til spesialrom. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? EG0 

Ja. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? EG1 

Behov for oppgradering av overflater en del 
steder.  

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Avstand mellom generelle læringsarealer og 
spesialrom.  

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk 2 

Fast inventar 2 

Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) 2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Sanitær 3 

Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømanlegg 3 (1) 

Utendørs VAR og elteknisk anlegg 2 

Utvendig kledning og overflate 2 

Varme 2 

 

Kommentar 

• Elkraft har TG2 grunnet alder og forventet levetid. I tillegg er det opplyst om hyppige feil som medfører 

høyere drift-/ og vedlikeholdskostnader forbundet med anlegget. 

• Sanitæranlegget har TG3 grunnet funksjonssvikt i gymgarderober og fellestoaletter – disse har behov for 

snarlig oppgradering/rehabilitering.   

• Varmeanlegget har TG 2 grunnet alder, men er opplyst om å fungere tilfredsstillende til dagens bruk.  

• Deler av den innvendige kledningen har bruks og slitasjeskader, og et behov for enkel 

rehabilitering/overflatebehandling. Dette gjelder spesielt byggetrinn 4.  

• SD-anlegget ved skolen er nylig byttet ut slik at Tele og automasjon er nedjustert til TG1.   
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3.8 Hauge skole (1.-7. trinn) 

 

 

 Rom og arealer 

 

 

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 234 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 40 

Antall personer lærere  20 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 6 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

7 trinnareal / klasserom 

9 grupperom 

Garderober og toalett 

577 m2 

114 m2 

273 m2 

Hauge skole har et sammenhengende 

skolebygg over en etasje. Anlegget er lett 

lesbart, og det er enkelt å orientere seg. 

 

Skolen er bygd som en «delvis åpen skole» 

med trinnbaser for småtrinnet og 

mellomtrinnet i egne områder. Skolen har en 

organisering med egne trinnareal for 

småtrinnet og mellomtrinnet. Ved siden av 

disse trinnarealene ligger spesialrom og 

administrasjon og personalareal. 

 

 

SFO-base 40 m²  

 

2 mat og helse 

1 musikk 

3 kunst og håndverk 

0 bibliotek 

57 m² 

40 m² 

86 m² 

0 m² 

 

Kontorer inkl. forkontor 

1 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

71 m² 

14 m2 

13 m² 

 40 m² 

16 m² 

 

 

3 arbeidsrom 76,3 m² 

Samlet bruttoareal 2988 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
220 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 102 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Hauge skole består av et hovedbygg på ett plan. Skolen er bygd som en «delvis åpen skole» med 30 elever 

på trinnene. Skolen har en organisering med egne trinnareal for småtrinnet og mellomtrinnet. Skolen har 

Kultursalen som felles samlingsrom. I nærheten til dette «hjertet i skolen» ligger hovedinngangsparti, Mat og 

helse, musikk og de fleste administrasjons- og personalfunksjonene.  

De generelle læringsarealene i består i dag av 7 trinnareal av noe ulik størrelse. 

Dette er læringsareal som er dimensjonert for å ta elevgrupper større enn det gamle 

tradisjonelle delingstallet på 28 elever i en klasse på barnetrinnet.  

Det er registrert 9 grupperom – som indikerer at det er en grei tilgang til støtteareal 

rundt trinnarealene. Når trinnene har dagens størrelser, kan det gjerne være noe 

mer behov for mindre grupperom til enkeltelever.  

Trinnarealene er bygd med åpne dørløsninger ut mot trafikkareal. På småtrinnet blir 

det en del støy- og lydgjennomgang mellom trinnene i en slik løsning, spesielt nå 

skolen har «fulle» trinn og klasser. Det er også noe lydlekkasje mellom 

trinnarealene. På mellomtrinnet er dette ikke en vesentlig utfordring.  

I dag benyttes deler av felles samlingsrom til klasserom pga. delingsproblematikk. 

Noen kull / trinn er over 45 elever - som gir deling. I denne arealanalysen er dette 

ekstra klasserommet ikke definert som trinnareal, men fellesareal / felles 

samlingsrom.    

Det er desentraliserte innganger for trinnene i skolen med direkte adgang til egne 

romslige elevgarderober. Dette gjør at elevene blir fordelt fint inn til sine områder i 

skolen, uten for mye «knuffing» og uheldige situasjoner.   

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1 295 m2. Kapasitet i de generelle 

læringsarealene (klasserom, grupperom, garderober og SFO) utfra en arealnorm på 

5 m2 pr. elev – gir en kapasitet på 259 elever.  

Det er sju trinnareal ved skolen med et samlet areal på 577 m2. De sju trinnarealene 

har tre rom som er over 92 m2 og resten er fra 65 – 84 m2. Kapasitet i klasserom 

vurderes ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne 

beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 244 elever, Tilgangen 

til andre støtteareal rundt trinnarealene er gode, og med en kapasitet i trinnarealene 

med 2,0 m2 pr. elev – ville dette gitt en kapasitet på 274 elever. Siden det er noe 

utfordringer med lydgjennomgang i de delvis åpne trinnarealene velger man normen 

2,25 pr elev som vurderingsmetode. Det betyr at trinnene kan være langt over 30 

elever. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 

220 elever. 

SFO har egen base og funksjon. Det går ca. 40 barn i SFO. Basen ligger tett på 1. 

trinn. Basen er isolert sett litt liten, men har sambruk på andre arealer.  

Hauge skole har tilgang til alle de spesialrom en skole av denne størrelse trenger. 

Bibliotekfunksjonen er løst desentralisert i trafikkareal ved trinnarealene. Dette gir 

god tilgang til bøkene for elevene. Kunst og håndverkfunksjonen er liten, og har kun 

et relativt lite grovverksted/sløydsal. Skolen har eget musikkrom som kan fungere 

somscene til kultursalen, og rom for mat og helse som er godt plassert nær 

kultursal/samlingsrom. 
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Administrasjon og personalarealet ligger samlet i nærheten av Kultursalen og 

hovedinngang. Personalrommet ligger rett over gangen for de øvrige funksjonene. 

Ledelse og merkantil sitter samlet.  

Kontorarbeidsplassene for lærere sitter i samme sone som administrasjonen, 

foruten et arbeidsrom på mellomtrinnet. Det er registrert 3 arbeidsrom til lærerne. 

Dette arealet er på 76 m2 – noe som gir et areal til 13 lærere om man legger til grunn 

en norm på 6 m2 pr lærer. Dette er lite for en skole på denne størrelsen. 

Skolens uteareal er definert og består av ulike soner i fordelt rundt bygget. Det er litt 

lite areal til av- og påstigningsfunksjoner for bil og buss. Skolen ønsker seg litt mer 

variert utstyr på uteområdet.  

 

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Hauge skole driver for tiden med et elevtall som overstiger skolens kapasitet. Kultursalen brukes derfor til 

klasserom. Elevtallsprognosen viser at elevtallet er ventet å gå ned fra midten av prognoseperioden.  
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Ja, men har kun ett rom til kunst og håndverk. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG2 

Skolen har for lite areal ift. elevtallet. Skolen har 
for lite areal til kontorarbeidsplasser for lærere. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG1 

Det er utfordring med lydgjennomgang og støy på 
småtrinnet. Ellers er romutforming god. Bibliotek er 
løst som funksjon i trafikkareal. SFO-base er liten. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Ja. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

God nærhet og sammenheng mellom funksjoner. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Varme 2 

 

Kommentar 

Skolen vurderes å være i generelt god forfatning, uten behov for tiltak for å bedre den bygningsmessige 

tilstandsgraden.  
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3.9 Haugeåsen ungdomsskole (8.- 10. trinn) 

 

 

 Rom og arealer 

 

 

 

 

 

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn  

Antall elever ungdomstrinn 461 

Antall barn i SFO  

Antall personer lærere  50 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 6 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

6 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

19 klasserom  

16 grupperom 

Garderober og toalett 

1284 m2 

280 m2 

116 m2 

Haugeåsen ungdomsskole har vært gjennom 

en ombygging som har sikret nye 

administrasjons og personalareal, auditorium 

og litt mer elevareal. (Klasserom, Bibliotek, 

mv.)  

 

Det er planlagt rehabilitering av naturfagssal 

og sosialpedagogiske funksjoner i kjeller.  

 

2 Mat og helse 

1 Musikk 

1 Naturfag 

3 Kunst og håndverk 

1 Bibliotek 

234 m2 

134 m2 

100 m2 

326 m2 

86 m2 

 

4 kontor inkl. forkontor 

3 møterom  

Elevtjeneste 

Personalrom 

Personalgarderober 

59 m2 

54 m2 

80 m2  

140 m2 

66 m2 

 

9 arbeidsrom  259 m2 

Samlet bruttoareal  

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
464 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 99 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Haugeåsen ungdomsskole består av et hovedbygg over tre plan med en gymsals- og svømmehallskjerne i 

midten. Skolen har nye personal- og administrasjonsareal i 2 etg. Råkollen har hatt arealer på Haugeåsen 

skole og disse arealene er nå ombygd til klasserom, bibliotek og grupperom, mv. Det gjenstår litt 

modernisering av naturfag og noen funksjoner i sone 5 av anlegget.  

De generelle læringsarealene består av 19 klasserom. Med utgangspunkt i en 

seks-parallell ungdomsskole, disponerer skolen da et ekstra klasserom til deling eller 

andre formål. Tilgangen til grupperom er god – og det er nesten 1:1 forhold mellom 

grupperom og klasserom. Mange av grupperommene har direkte tilgang fra 

klasserommet. Auditoriet er nybygd og kan samle 3 klasser. Det er lite spesifikke 

elevgarderober.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1 814 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 4,6 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom og garderober), angir en kapasitet på 394 elever. 

Samlet klasseromsareal utgjør 1 284 m2. Rommene ligger mellom 60-90 m2 – med 

halvparten av romstørrelsene rundt 60 m2. Skolen har god tilgang til store klasserom.  

Kapasitet i klasserom vurderes ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til 

lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 537 elever, 

og omkring 28 elever i klassene. Dersom skolen dimensjoneres ut fra en 

maks.grense på 30 elever i hvert klasserom, vil maksimal kapasitet være 515 elever. 

Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 464 

elever. 

Spesialrom Skolen disponerer en liten gymsal til kroppsøving – noe som gir 

utfordringer med valgfag, mv. Det er etablert svømmehall i skolen. Denne benyttes 

av andre grunnskoler. Skolen har tilgang til alle de spesialrom en ungdomsskole bør 

ha. Arealene til naturfag trenger oppgradering før disse kan tas i bruk. Det ene 

rommet til Mat og helse fungerer også som kantine. Det mangler lydisolering mellom 

musikkrom og gymsal, noe som gjør det utfordrende å bruke rommene samtidig. 

Basen (spes.ped) holder til i «vaktmesterbygget», som har behov for oppgradering. 

 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på 2. etg i nybygde funksjonelle 

areal og funksjoner. God tilgang til møterom, personalgarderober og pauserom.  

 

Kontorarbeidsplassene for lærere. Det er registrert et samlet areal til 

kontorarbeidsplasser for lærere på 182 m2 – noe som tilsier plass til 30 lærere.   

 

Skolens uteareal. Sammenlignet med andre grunnskoler i Fredrikstad oppleves 

uteområdet litt fattig og lite tilrettelagt. Det er gode areal rundt skolen til å utvikle 

ulike aktiviteter. Skolen ønsker seg litt mer tilrettelegging for en Fysak-avdeling – 

som også kan kompensere for liten gymsal. Det er behov for oppgradering av 

utearealet.   
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Haugeåsen ungdomsskole er fullt utnyttet kapasitetsmessig, men det er ventet at elevtallet blir redusert noe 

fra midten av prognoseperioden. Historiske elevtall ligger en god del under elevtallsprognosen, vist på den 

stiplede linjen. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Ja, men naturfag trenger oppgradering. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja, men skolen har litt liten gymsalkapasitet. 
Skolen er fult utnyttet kapasitetsmessig, men har 
kapasitet til forventet elevtall. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Det er behov for lyddemping mellom musikk og 
gymsal. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Ja. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG1 

Lange og lukkede korridorer gir lite oversikt. 
Fargevalg i korridorer gir mørkt uttrykk. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

Grei nærhet mellom de fleste funksjonene. Noe 
avstand til musikkrom og auditoriet i kjeller.  

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Brannslukking 2 

Elkraft: generelle anlegg / fordeling 2 

Sanitær 2 

 

Kommentar 

Skolen vurderes å være i generelt god forfatning, uten behov for tiltak. Vedlikeholdsetterslepet ved skolen 

anses å være begrenset.  
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3.10 Hurrød skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 319 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 97 

Antall personer lærere  30 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 17 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

4 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

17 klasserom 

14 grupperom 

Garderober og toaletter 

1146 m² 

199 m²  

85 m² 

Hurrød skole består av et hovedbygg i tre 

etasjer og et frittstående ATT- og SFO-bygg. 

Skolen er en tradisjonell klasseromsskole, 

med klasserom på hver side av lange 

korridorer.  

 

Skolen mangler musikkrom, garderober og 

fellesarealer og har en dårlig logistikk ift. 

hvordan elevene kommer seg ut og inn av 

bygget. 

 

 
 

 

2 SFO-baser 

 

226 m²  

 

 

1 mat og helse 

0 musikk 

2 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

83 m² 

0 m² 

97 m² 

59 m² 

 

5 kontorer inkl. 

forkontor 

2 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

48 m² 

 

26 m² 

18 m² 

93 m² 

20 m² 

 

7 arbeidsrom 126 m² 

Samlet bruttoareal 4078 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
373 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 86 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Hurrød skole består av et hovedbygg i tre etasjer og et frittstående ATT- og SFO-bygg. Skoleanlegget er en 

tradisjonell klasseromsskole, med klasserom på hver side av lange korridorer.  

De generelle læringsarealene i består av 17 klasserom og 14 grupperom, fordelt 

over plan 2 og 3 i hovedbygget. Tilgangen til grupperom varierer gjennom bygget, og 

skolen har ikke andre støttefunksjoner i de generelle læringsarealene. Elevene har 

garderobe i korridorene utenfor klasserommene. Siden de fleste elevene kommer 

inn hovedinngangen og går opp samme trappa, blir det trangt i korridorene med mye 

kryssende trafikk. Det er få elevtoaletter på skolen. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1702 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 340 elever. 

Det er 17 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1065 m². Klasserommene er 

på 58-84 m². 14 klasserom er 58-61 m², mens de tre siste rommene er 70 m², 72m² 

og 84 m². Skolen har ikke et 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom. Tilgang til 

grupperom varierer, men få grupperom er tett koblet til et klasserom. Siden skolen 

mangler musikkrom, legges det til grunn at ett rom kan omdisponeres til musikkrom. 

Kapasitet i klasserom vurderes ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til 

lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 414 elever, 

og omkring 24-35 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. Vurdert funksjonell 

kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 373 elever. 

SFO har gode forhold, med to store baser. Den ene ligger ved 1.trinn sine 

klasserom, mens den andre ligger i underetasjen av SFO/ATT-bygget. Her er det to 

store lekerom, et romslig kjøkken, samt garderobe til elever og ansatte. SFO-leder 

har kontor i administrasjonen. 

Av spesialrom har skolen et fint og funksjonelt skolekjøkken, et bibliotek, en 

sløydsal og et lite rom til finverksted/symaskiner. Det er lite areal til kunst og 

håndverk, og skolen mangler musikkrom. Skolen har ikke samlingsrom. Skolen 

benytter idrettshallen som ligger like ved til kroppsøving. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 1 i hovedbygget. Her er 

det forkontor, og fire kontorer til SFO-leder, inspektører og rektor. Personalrommet 

ligger sentralt i personalavdelingen. Det er også personaltoaletter i denne sonen, 

men det er ikke noen funksjonell personalgarderobe eller dusj.  

Skolen har to møterom. Ett ligger ved kontorarbeidsplassene for lærere og ett ligger 

sentralt på plan 2. Siden kontorene til ledelsen er små, er det lite møteromskapasitet 

på skolen. 

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på sju rom av varierende størrelse, 

plassert i personalavdelingen på plan 1. Samlet areal til kontorarbeidsplasser for 

lærere er 126 m², noe som tilsvarer areal til ca. 21 arbeidsplasser dersom man 

legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Skolen har et stort og åpent uteareal, tilrettelagt med ballbaner, skøytebane, 

kunstsnøanlegg m.m. Parkering til skolen er i forbindelse med idrettshallen. 
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Hurrød skole er godt utnyttet kapasitetsmessig. Faktisk elevtall ligger noe over elevtallsprognosen, noe som 

kan forklares med at det er områder mellom Hurrød og Rød skole Onsøy hvor elever har omtrent like lang 

vei til begge skoler. Elevtallet på skolen er ventet å holde seg rimelig stabilt, med en liten økning i midten og 

slutten av perioden. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG2 

Nei, skolen mangler musikkrom, samlingsrom, og 
personalgarderober. Det er mangler på garderober 
og det er få elevtoaletter. Skolen har tre innganger 
og det er lite med tanke på skolestørrelsen. Det er 
garderober i korridor med mye 
gjennomgangstrafikk. Skolen har heller ingen 
fellesareal. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG1 

Klasseromskapasiteten er god, men det er 
mangler på garderobe og toaletter til elevene. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG1 

Kunst- og håndverksfunksjonen har ilte areal. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG1 

Planløsningen er effektiv, og gir god sammenheng 
mellom funksjonene, men kommunikasjonsårene 
blir trange siden mange av elevene skal gå 
gjennom samme inngangsdør og forbi andres 
garderober i korridorene. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG1 

Skolen har en sentralt plassert heis og alle etasjer 
er tilgjengelige via universell utformet tilkomst. 
Utfordring med sentral elevinngang og mange 
elever i kommunikasjonsveiene samtidig. Dette 
kan gi uheldige situasjoner og dårlig 
fremkommelighet. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG1 

Det er behov for oppussing av overflater i noen 
rom.  

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

Det er god sammenheng mellom funksjonene, 
med unntak av at det er noe avstand til SFO-
basen i SFO/ATT-bygget.  

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

Kommentar:  

Skolen vurderes å være i generelt grei forfatning, uten behov for omfattende tiltak.  

• Ventilasjons- og sanitæranlegg har TG 2 grunnet alder, men er opplyst om å være funksjonelle og 

fungere tilfredsstillende.   

• Skolen har manuell brannslukking, hvor noen av brannskapene har TG 2.  

  

Bygningsdel TG 

Brannslukking 2 

Luftbehandling / ventilasjon  2 

Sanitær 2 



Plan for skolebygg 

 

Del I - Vurdering av skoleanleggene 
Oppdragsnr.: 52100211   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2021-11-05  |  Side 63 av 140  

3.11 Kjølberg skole (1.-7. trinn) 

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 274 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 66 

Antall personer lærere  30 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 8 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

16 klasserom 

11 grupperom 

Garderober og toaletter 

1056 m² 

249 m²  

507 m² 

Kjølberg skole har et skoleanlegg bestående 

av fire sammenhengende bygg, med grei 

sammenheng mellom funksjoner.  

 

Skolen har store klasserom og greit med 

grupperom de fleste steder i anlegget, men 

mangler egen samlingsplass for større 

elevgrupper innendørs. Skolen har alle 

spesialrom den har behov for og 

funksjonaliteten er grei. Forholdene for 

personalet er gode, med unntak av tilgang til 

kontor for helsesykepleier.   

 

Det er ingen spesielle kapasitetsavgrensende 

faktorer ved skoleanlegget. 

 

 

SFO-base med kjøkken 

Kontor for SFO-leder 

69 m²  

18 m²  

 

1 mat og helse 

1 musikk 

2 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

87 m² 

87 m² 

200 m² 

86 m² 

 

3 kontorer inkl. 

forkontor 

1 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

55 m² 

 

18 m² 

 12 m² 

83 m² 

35 m² 

 

7 arbeidsrom 134 m² 

Samlet bruttoareal 5607 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
397 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 69 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Kjølberg skole består av fire sammenhengende bygg (A, B, C og D), og er bygd på i flere byggetrinn. Dette 

gi til dels store avstander internt i bygningsmassen, men det er mulig å bevege seg innomhus mellom alle 

bygg. Skolen har jevnt over god bygningsmessig standard, men det er behov for oppgradering av overflater i 

deler av skolen. 

De generelle læringsarealene i består av 16 klasserom og 11 grupperom og er 

fordelt på alle bygg. Det varierer mellom byggene hvor god tilgangen er til 

grupperom. Skolen har ikke støttefunksjoner utover ordinære grupperom i de 

generelle læringsarealene. Det er egne garderober til de fleste klasserommene, med 

unntak av i bygg B, og garderobeforholdene for elvene er gode. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1880 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 376 elever. 

Det er 16 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1056 m². Klasserommene 

har varierende størrelse, fra 58-74 m². Seks klasserom er 58-61 m², mens resten er 

68-74 m² - skolen ha således store, gode klasserom. Skolen har ikke et 1:1-forhold 

mellom klasserom og grupperom, og tilgang til grupperom varierer noe mellom 

byggene. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev 

(samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet 

på 441 elever, og omkring 24-31 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. 

Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 397 

elever. 

SFO har base i bygg D, og baserer seg i tillegg på sambruk av klasserom. SFO-

leder har kontor ved SFO-basen. 

Skolen har alle spesialrom for en 1-7-skole. Skolen har et nylig oppgradert og 

funksjonelt kjøkken for mat og helse, et godt musikkrom og et stort bibliotek. 

Verksted for kunst og håndverk ligger samlet på plan U i bygg C og består av et 

verksted for trearbeid og et verksted for tegning/tekstil m.m. Alle spesialrommene 

har nok areal og er funksjonelle. Skolen har kroppsøving i nærliggende idrettshall. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 2 i bygg B. Her er det 

kontor til rektor, forkontor, et møterom, samt personalgarderober. Kontor til 

helsesykepleier ligger innenfor et arbeidsrom og har slik sett en dårlig tilgjengelighet 

og plassering for elevene. SFO-leder sitt kontor ligger ved SFO-basen.  

Personalrommet ligger i ledelse- og personalarealene. Dette er et stort rom med 

kjøkkenkrok, og godt egnet til formålet. Det er personalgarderober ved 

personalrommet, samt at det er personaltoaletter ved arbeidsrommene. Forholdene 

for personalet er slik sett gode, men det kan være en utfordring at det er stor 

avstand mellom personalfunksjonene og en del av læringsarealene.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på sju rom med 4-7 arbeidsplasser 

per rom.  

Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 134 m², noe som tilsvarer areal til 

ca. 22 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Skolen har et stort, variert og godt tilrettelagt uteareal som omkranser skolebygget.  
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Kjølberg skole har et langt lavere elevtall enn det elevtallsprognosen angir. Den stiplede linjen angir at 

skolen har mye ledig kapasitet. De blå søylene som angir gruppedelingsproblematikk, er derfor ikke riktige. 

Elevtallet på Kjølberg er ventet å reduseres gjennom prognoseperioden. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Skolen mangler samlingsrom, men har ellers alle 
funksjoner. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Skolen har tilstrekkelig kapasitet for elevtallet. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Funksjonene har nok areal. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Skolens funksjoner er spredt på flere bygg, men 
det er tørrskodd forbindelse mellom alle 
funksjoner. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Skolen har heis og alle etasjer er tilgjengelige via 
universell utformet tilkomst. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG1 

Det er behov for oppgradering av overflater i deler 
av bygget. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Avstand mellom personalarealer og noen av 
læringsarealer er stor. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

Skolens fire bygg er bygd ut i flere byggetrinn. To av byggene (ca. 50% av bygningsmassen) er fra 2004 

eller nyere, og vurderes å holde tilfredsstillende standard. For de eldre bygningsdelene har man gjennomført 

periodisk vedlikehold og byttet ut enkeltkomponenter underveis. 

• For de eldre bygningsdelene har de tekniske installasjonene TG2, hovedsakelig grunnet installasjonenes 

alder.  

 

Bygningsdel TG 

Elkraft: generelle anlegg / fordeling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 

Luftbehandling / ventilasjon  2 

Sanitær  2 

Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømanlegg 2 

Utendørs VAR og elteknisk anlegg 2 

Vinduer, ytterdører 2 
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3.12 Kråkerøy ungdomsskole (8.-10. trinn) 

 

 Rom og arealer 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn  

Antall elever ungdomstrinn 355 

Antall barn i SFO  

Antall personer lærere  35 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 4 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

7 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

15 klasserom 

12 grupperom 

Garderober og toaletter 

907 m² 

278 m²   

58 m²   

Kråkerøy ungdomsskole består av et 

hovedbygg og et frittstående gymbygg. Alle 

læringsarealene er samlet i hovedbygget, 

med unntak av musikkrom og gymsal som 

liger i gynbygget. I tillegg benytter skolen 

Blomsterøyhallen. 

 

Skolen har alle funksjoner den trenger, med 

unntak av fellesarealer og en funksjonell 

kantinefunksjon.  

 

 

 

 

 

2 mat og helse 

1 musikk 

2 naturfag 

4 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

Kantine 

Gymsal m/gard. 

227 m² 

87 m² 

176 m² 

342 m² 

86 m² 

153 m² 

471 m² 

 

5 kontorer inkl. forkontor 

4 møterom/teamrom 

Helsesykepleier 

1 personalrom m/kjøkken 

Personalgarderober 

138 m² 

86 m² 

20 m² 

57 m² 

21 m² 

 

7 arbeidsrom 138 m² 

Samlet bruttoareal 5738 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
338 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 105 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG1-EG2 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Kråkerøy ungdomsskole består av et hovedbygg og et frittstående gymbygg. Alle læringsarealene er samlet i 

hovedbygget, med unntak av musikkrom og gymsal som liger i gynbygget. I tillegg benytter skolen 

Blomsterøyhallen. Skoleanlegget har en ryddig struktur, men fremstår som slitt og mangler fellesarealer. Det 

er god forbindelse og nærhet mellom funksjonene i anlegget.  

De generelle læringsarealene i består av 15 klasserom og 12 grupperom. Skolen har 

ikke noe støtteareal utover grupperommene. Skolen har ikke elevgarderober og det 

er få toaletter både til ansatte og elever i hovedbygget.   

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1242 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 4,6 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom og garderober), angir en kapasitet på 270 elever. Den 

relativt lave kapasiteten kan tilskrives at normen legger til grunn at skolen skal ha 

garderober (som skolen ikke har pr. i dag), samt større klasserom, flere grupperom 

og fellesfunksjoner. 

Det er 15 klasserom ved skolen med et samlet areal på 907 m². Etter ombygging 

hvor tre store klasserom er delt inn i klasserom og grupperom, er de fleste 

klasserommene er 60-62 m². Unntaket er ett rom på 40 m² og ett på 72 m². Skolen 

har ikke 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom, og mangler også andre 

fellesarealer og støttefunksjoner. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en 

norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en 

maksimal klasseromskapasitet på 376 elever, og omkring 16-30 elever pr. klasse, 

avhengig av romstørrelse. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal 

kapasitet og settes til 338 elever. Selv med elevavgang til privatskoler, har skolen 

for lite kapasitet. 

Skolen har alle nødvendige spesialrom for en 8-10-skole, med to store rom for mat 

og helse, to naturfagrom, fire verksteder til kunst og håndverk, et bibliotek og et 

musikkrom. Med unntak av musikkrom ligger alle spesialrom lett tilgjengelig i 

hovedbygget. Alle rom har godt areal, men det er behov for oppgradering i flere rom. 

Skolen har etablert en kantinefunksjon i tilfluktsrom i underetasjen av hovedbygget, 

men tilgjengelighet og utforming er ikke egnet som fellesareal for skolen. 

Ledelse og personalarealer er samlet på plan 2 i hovedbygget. Her er det forkontor 

og kontor til rektor og to inspektører. Personalrommet er sentralt plassert i en åpen 

nisje i personalavdelingen. Det er et møterom ved biblioteket, samt tre teamrom som 

lærerne bruker til samarbeid. Skolen har ikke noen personalgarderobe, utover to 

toaletter og en hengegarderobe ved ledelseskontorene. 

Skolen har ikke noen avdeling for elevtjenester. Det er etablert rådgiverkontor i et 

lagerrom uten vindu ved administrasjonen og helsesykepleier har kontor i en annen 

del av bygget.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på sju rom som alle ligger i ledelses- 

og personalfløyen på plan 2. Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 138 

m², noe som tilsvarer areal til ca. 23 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 

m² pr. arbeidsplass til grunn. I tillegg til kontorarbeidsplassene er det tre teamrom for 

samarbeid. Disse ligger på plan 1 og 2. 

Skolens uteareal er åpnet og romslig og inneholder skolegård med bålplass, 

skolehage, ballbaner, åpne gressflater og sitteplasser. Det er en stor 

parkeringsplass mellom skolen og Blomsterøyhallen. 
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Den stiplede linjen viser at Kråkerøy ungdomsskole ha de siste årene hatt et lavere elevtall enn prognosen 

angir, mye på grunn av avgang til privatskoler. Skolen har likevel flere elever enn den har kapasitet til, og det 

er ventet at den vil ha det gjennom hele prognoseperioden. Det er ventet en jevn elevtallsutvikling på skolen.  
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG1 

Skolen mangler fellesarealer, 
grupperom/støttearealer og en funksjonell 
kantine. 

Har lokalene riktig kapasitet for virksomheten, 
og legger kapasiteten til rette for effektiv drift? 

EG2 

Skolen har behov for økt kapasitet i generelle 
læringsarealer. Det er trangt på arbeidsrommene 
til lærerne. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Klasserommene er litt små for et ungdomstrinn, 
men tilfredsstillende om elevtallet ikke er for høyt 
i hvert rom. Spesialrom har greit areal og 
utforming. Rådgiverkontor mangler dagslys.  

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Planløsningen er tilpasset skolevirksomheten.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både interne 
og eksterne brukere)? 

EG2 

Skolen har en heis, men det er trapper mellom 
de tre bygningsdelene i hver etasje – dette gir 
dårlig tilgjengelighet for bevegelseshemmede. 
Ellers har hovedbygget en ryddig og oversiktlig 
struktur. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? EG1 

Skolen bærer preg av tiden den er bygget på, 
men har solide og holdbare overflater. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

E00 

Det er god sammenheng mellom funksjonene, 
selv om musikkromligger i gymbygg. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

 

 

Kommentar 

Skolen er fra 60-tallet. Bygget er funksjonelt, men flere av bygningsdelene bærer preg av at dette er et eldre 

bygg. 

• Nedslitte overflater og inventar som har behov for lett rehabilitering/overflatebehandling.  

• Ventilasjonsanlegget er om lag fra år 2000 og begynner dermed å nærme seg TG2 grunnet alder. Lav 

takhøyde og begrensede muligheter for føringer i tak har ført til at flere tidligere grupperom er omgjort til 

ventilasjonsrom for å ivareta ventilasjon i tilstøtende rom. I gymsal og musikkrom er det ikke fungerende 

ventilasjon.  

• Deler av elkraftanlegget (ca. 50 %) er skiftet ut i nyere tid, hvor de resterende installasjonene har TG 2 

grunnet alder.   

• Sanitæranlegget er fra skolenes oppføringsår og har oversteget forventet levetid, derav TG 2.    

Bygningsdel TG 

Elkraft: generelle anlegg / fordeling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 

Fast inventar 2 

Sanitær  2 

Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømanlegg 2 

Utendørs VAR og elteknisk anlegg 2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) 2 
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3.13 Kvernhuset ungdomsskole (8.-10. trinn)  

 

 Rom og arealer  

 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn  

Antall elever ungdomstrinn 475 

Antall barn i SFO  

Antall personer lærere  54 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 10 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

8 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

18 klasserom- og 

baseareal 

13 grupperom 

4 Allmenninger  

1 Kantine 

Spesialpedagogisk avd.  

1253 m2 

 

206 m2 

686 m2 

168 m2 

237 m2 

Kvernhuset ungdomsskole består av tre 

skråstilte bygningskropper som er fint 

plassert i naturen og tilpasset de 

omgivelsene den ligger i. Skoleanlegget går 

over to plan, med administrasjon, 

kontorarbeidsplasser for lærere, 

fellesfunksjoner og spesialrom i 1.etg og 

elev- og trinnareal med spesialrom i 2. etg.  

 

Skolen har tre fløyer med trinnarealer på plan 

2. Mellom de tre fløyene ligger fellesarealer 

og spesialrom. Skolen har bygget en 

spesialpedagogisk avdeling i ettertid. 

 

Skolen har en struktur som tilsier grunnlag for 

en seks parallell skole, med alle funksjoner 

skolen har behov for.  

 

2 mat og helse 

5 musikk 

5 Naturfag 

9 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

128 m² 

203 m² 

218 m2 

368 m² 

87 m² 

 

7 kontorer inkl. 

forkontor 

4 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

89 m² 

 

51 m² 

 18 m² 

104 m² 

29 m² 

 

3 arbeidsrom 262 m² 

Samlet bruttoareal 8202 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
473 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 99 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Kvernhuset ungdomsskole består av tre skråstilte bygningskropper som er fint plassert i naturen og tilpasset 

de omgivelsene den ligger i. Materialbruk og tekniske løsninger er basert på bærekraftige vurderinger og 

prinsipper. Skoleanlegget går over to plan, med administrasjon, kontorarbeidsplasser for lærere, 

fellesfunksjoner og spesialrom i 1.etg og elev- og trinnareal med spesialrom i 2. etg. I 1. etg. er store deler av 

denne etasjen sprengt inn i fjellet med en særegen arkitektur og utforming. Skolen har tre fløyer med 

trinnarealer på plan 2. Mellom de tre fløyene ligger fellesarealer og spesialrom. Skolen har bygget en 

spesialpedagogisk avdeling i ettertid. 

De generelle læringsarealene i består i dag av tre trinnfløyer, med til sammen 18 

klasserom. Hver trinnfløy har en hovedstruktur med seks klasserom på rekke med 

grupperom, samt et fellesareal med åpne støtte-/læringsarealer og uformelle 

møteplasser i trafikkareal utenfor klasserommene. Det er tilgang til grupperom fra 

klasserommene – og det er transparens mellom trinn og fellesareal. 

Elevgarderobene er noe små, men fungerer tilfredsstillende i hverdagen. Det er 

egen spesialavdeling ved skolen. 

Det netto generelle læringsarealet utgjør 2 664 m2.. Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 4,6 m² pr. elev (klasserom, grupperom, 

garderober og SFO), angir en kapasitet på 579 elever.    

Klasseromsarealet er samlet på 1253 m2. Klasserommene er 69-72 m2. Det er ikke 

1:1 forhold mellom klasse- og baserom og grupperom, men skolen har godt med 

støtteareal i fellesarealene. Kapasitet i klasserommene kan derfor vurderes utfra en 

norm på 2,25 – noe som gir en maksimal klasseromskapasitet på 525 elever. 

Dersom man legger til grunn at klassene skal være på maksimalt 30 elever, vil 

skolen ha en kapasitet som en seksparallell ungdomsskole med 540 elever.   

Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 473 

elever.  

I enden av de tre trinnfløyene, godt tilgjengelige for trinnene langs hovedaksen på 

plan 1 og 2, ligger de ulike spesialrommene. Skolen har alle de spesialrom en 

ungdomsskole skal ha. Mat og helse ligger innenfor kantinen og er lite med tanke på 

fag- og timefordelingen til dette faget. Dette gir utfordringer ift. gjennomføringen og 

organiseringen av faget, og skolen burde hatt noe mer kapasitet til faget Mat og 

helse. 

Biblioteket ligger i den midterste fløyen og er et gjennomgangsareal. Kunst og 

håndverksavdelingen består av fem verksteder med nødvendige lagre, og er langt 

større enn det som ligger i arealnormen. Mat og helse er plassert ved kantinen og 

det samme er musikkavdelingen, med musikkrom, øvingsrom og scene. Skolen har 

en egen frittliggende gymsal. Skolen trenger noe mer spesialromskapasitet på grunn 

av at den har en avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring.  

Administrasjon og personalarealet er for det meste samlet i 1. etg – og her er det 

kontorarbeidsplasser for administrasjon og personalet. Det er greit med 

kontorkapasitet. Det er areal i administrasjonen som kan utnyttes til andre formål 

(ekspedisjon 25 m2) som f.eks møterom.  Det er registrert fire små møterom i 

anlegget.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er plassert i tre store, åpne rom over et samlet 

areal på 262 m2. Når 6 m2 pr lærer legges til grunn, vil det være areal til 43 lærere. 
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Skolens uteareal består av mye naturtomt med tilrettelagte arealer og turveier 

utenfor hvert trinn. Ved idrettshallen er det tilrettelagt med flere mindre ballbaner. 

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Kvernhuset ungdomsskole er fullt utnyttet kapasitetsmessig. Når skolen er såpass stor som den er, med 

seks parallelle klasser pr trinn - gir det muligheter for å kunne drive effektivt opp mot maksimal kapasitet. 

Dette forutsetter at kapasiteten i spesialrom og andre støtteareal som kontorarbeidsplasser for lærere er 

tilstrekkelig.  
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Ja. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Ja. God horisontal og vertikal tilgjengelighet. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja. Skolen er nesten 20 år gammel, men er bygget 
med holdbare og estetisk gode kvaliteter. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

God sammenheng og nærhet mellom 
funksjonene. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Kvernhuset ungdomsskole har ingen registrerte bygningsdeler som har TG2 eller dårligere.  

Kommentar 

Skolen vurderes å være i generelt god forfatning, uten behov for tiltak.  
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3.14 Lunde skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer (basert på skisseprosjekt datert 21.12.20) 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 207 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 96 

Antall personer lærere  18 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 5 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

14 klasserom 

13 grupperom 

Garderober og toaletter 

835 m² 

150 m²  

379 m² 

Etter nybygget kommer på plass vil Lunde 

skole bestå av to skolebygg med en relativt 

stor avstand mellom. Nybygget ser ut til å 

være funksjonelt og godt planlagt. Avstanden 

mellom personalarealer og nybygget hvor 

hovedtyngden av læringsarealene kan være 

en utfordring.  
 

Skolen planlegges for en større kapasitet enn 

det elevtallsprognosen angir at det er behov 

for, men det legges til rette for at skolen skal 

kunne være en 2-parallell skole. 

Elevtallsprognosen tilsier grupper på i 

overkant av 30 elever, noe som gir deling på 

flere trinn. En struktur med 14 klasserom vil 

da gi nok rom – med god plass til elevene i 

hvert rom.  

 

1 SFO-base 

 

96 m²  

 

 

1 mat og helse 

1 musikk 

1 naturfag 

2 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 kulturarena og 

fellesareal 

1 kantine m/kjøkken 

53 m² 

101 m² 

63 m² 

126 m² 

92 m² 

 

218 m² 

135 m² 

 

6 kontorer inkl. 

forkontor 

4 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

125 m² 

 

67 m² 

23 m² 

80 m² 

27 m² 

 

3 arbeidsrom 175 m² 

Samlet bruttoareal 3454 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
311 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 66 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Lunde skole har for liten kapasitet i dag, og skal få et nybygg, samt ombygging i eksisterende arealer. SFO-

bygg skal rives. Arealanalysen er basert på tegninger i skisseprosjekt datert 15.06.21. Etter nybygget 

kommer på plass vil Lunde skole bestå av to skolebygg med en relativt stor avstand mellom. Nybygget ser ut 

til å være funksjonelt og godt planlagt. Avstanden mellom personalarealer og nybygget hvor hovedtyngden 

av læringsarealene er kan være en utfordring.  

De generelle læringsarealene i består av 14 klasserom og 13 grupperom. Det er 

god tilgang til grupperom og fellesarealer ved klasserommene, og skolen har i tillegg 

en stor kulturarena med tilgjengelige fellesarealer over to plan. Skolen vil få 

desentraliserte innganger og garderober til alle trinn og garderobeforholdene blir 

gode.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1460 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 292 elever. 

Det er 14 klasserom ved skolen med et samlet areal på 835 m². Klasserommene er 

fra 51-62 m². Skolen har nesten 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom, men 

det er noe avstand til fellesarealer utenfor klasserommene. Kapasitet i klasserom 

kan derfor vurderes ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne 

beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 346 elever, og omkring 

21-26 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. Vurdert funksjonell kapasitet er 

90 % av maksimal kapasitet og settes til 311 elever. 

SFO får en base med hovedrom og tre grupperom, sentralt plassert på plan 1 i 

nybygget. Det antas at SFO vil bruke kantine til bespisning. SFO-leder har kontor i 

administrasjonen. 

Skolen vil få alle spesialrom den har behov for. Kunst og håndverksavdelingen 

ligger i eksisterende bygg (bygg B) og består av et grovverksted (sløyd), et 

finverksted og et lite lager, men har ikke maskinrom. Resten av spesialrommene 

ligger i nybygget, hvor det er rom for musikk og naturfag på plan 2, og rom for mat 

og helse og kantine på plan 1. Skolen får også en godt plassert kulturarena med 

scene, amfi og fellesareal som binder plan 1 og plan 2 sammen. I nybygget kommer 

også en dobbel gymsal med fire garderober. Gymsal og kulturarena er løst som to 

separate funksjoner.  

Administrasjon og personalarealet ligger samlet i eksisterende bygg, bygg A som 

er formet som en sekskant. Her er det forkontor, og tre kontorer til SFO-leder, 

inspektør og rektor plassert ved inngangen til sonen. To kontorer (SFO og inspektør) 

mangler direkte dagslys og utsyn. Sentralt i bygget er et torg som binder alle 

funksjonene sammen. Med tilgang fra torget ligger et romslig personalrom, 

personalgarderober, tre møterom/samarbeidsrom og lærerarbeidsrom. Det er ikke 

noe rom til helsesykepleier markert på tegningen. 

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på tre rom i personalavdelingen. 

Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 175 m², noe som tilsvarer areal til 

ca. 29 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Utomhus får skolen får et oppgradert uteareal mellom byggene, samt ballbaner. 
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Lunde skole har i dag et elevtall på rundt 200 elever. Elevtallet er ventet å reduseres gjennom 

prognoseperioden, ned mot 170 elever i 2033. Elevtallet har ligget noe lavere enn prognosene de siste 

årene.  

Skolen planlegges for en større kapasitet enn det elevtallsprognosen angir at det er behov for, men det 

legges til rette for at skolen skal kunne være en 2-parallell skole. Elevtallsprognosen tilsier grupper på i 

overkant av 30 elever, noe som gir deling på flere trinn. En struktur med 14 klasserom vil da gi nok rom – 

med god plass til elevene i hvert rom. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Ja. Mangler kontor til helsesykepleier, men det bør 
det finnes rom til i planlagt løsning. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? 

EG0 

Ja, dvs. kapasiteten er langt større enn det 
prognosene angir at skolen skal ha. 
Gruppedelingsproblematikk gir små klasser som 
en to-parallell skole. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Ja. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Det blir avstand mellom personalareal og 
nybygget. Det kan bli en utfordring. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

 

Kommentar: 

Som en del av utbyggingen skal eksisterende bygg ombygges og renoveres. Prosjektet er allerede i 

forprosjektfasen. Etter utbygging og rehabilitering vil skolen gjennomgående ha TG 1 eller bedre.  

 

  

Bygningsdel TG 

Elkraft: generelle anlegg / fordeling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 

Sanitær  2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Vinduer, ytterdører 2 

Yttertak, takrenner, nedløp 2 
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3.15 Manstad skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 415 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 141 

Antall personer lærere  31 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 11 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

19 klasserom 

11 grupperom 

Garderober og toaletter 

1126 m² 

166 m²  

84 m² 

Manstad skole består av tre frittstående bygg 

fra 1953, 1970 og 1997. Alle byggene har 

stort behov for oppgradering, fremstår som 

trange og har til dels lav pedagogisk 

funksjonalitet. Fordelingen av funksjoner i tre 

frittstående bygg gir dårlig sammenheng 

mellom de ulike funksjonene.  
Skolen har utfordringer med universell 

utforming og tilgjengelighet til flere 

funksjoner. 

 

 

2 SFO-baser med 

kjøkken og garderobe 

 

285 m²  

 

 

1 mat og helse 

1 musikk/kunst og 

håndverk 

1 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 gymsal m/gard. 

103 m² 

49 m² 

 

89 m² 

87 m² 

328 m² 

 

4 kontorer  

0 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom m/kj. 

Personalgarderober 

49 m² 

0 m² 

13 m² 

70 m² 

12 m² 

 

6 arbeidsrom 99 m² 

Samlet bruttoareal 4735 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
420 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 99 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG2-EG3 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Manstad skole består av tre frittstående bygg fra 1953, 1970 og 1997. Alle byggene har stort behov for 

oppgradering, fremstår som trange og har til dels lav pedagogisk funksjonalitet. Fordelingen av funksjoner i 

tre frittstående bygg gir dårlig sammenheng mellom de ulike funksjonene.  

De generelle læringsarealene i består av 19 klasserom og 11 grupperom som er 

lokalisert i 1970- og 1997-bygget. Det er i tilgang til grupperom nær de fleste 

klasserom, men det er ikke noen andre støttearealer eller fellesfunksjoner på skolen. 

Elevgarderobene ligger i korridorer som er trange når det er mange elever der. Det 

er generelt lav standard på de generelle læringsarealene. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1818 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 364 elever. Den 

relativt lave kapasiteten kommer av at arealnormen legger til grunn at skolen skal ha 

garderober, større klasserom og flere støttefunksjoner, noe Manstad skole mangler. 

Det er 19 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1126 m². Klasserommene er 

på 49-67 m². De fleste klasserommene er på rundt 60 m². Skolen har ikke et 1:1-

forhold mellom klasserom og grupperom, og har heller ikke andre støttefunksjoner. 

Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² 

til lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 467 

elever, og omkring 20-28 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. Vurdert 

funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 420 elever. 

SFO har en liten base med kjøkken på plan 1 i 1970-bygget og en større base med 

kjøkken i tilfluktsrom i underetasjen av samme bygg. Basen i tilfluktsrom har ikke 

dagslys. SFO-leder har kontor ved ledelsen. 

Med unntak av bibliotek og rom for mat og helse, som fremstår som gode og 

funksjonelle rom, har skolen dårlige spesialrom. Det er et kombinert rom for musikk 

og kunst- og håndverk, og en sløydsal. Både musikkrom og rom for kunst og 

håndverk burde hatt mye større areal på en såpass stor skole som Manstad er. 

Gymsalen har grei størrelse og beliggenhet. Det er en utfordring at det ikke er 

universell tilkomst til rom for mat og helse. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 2 i 1953-bygget. Hele 

avdelingen er bygget om fra tidligere klasserom og korridor, og alle funksjoner er 

små og trange. Her er det tre kontor til merkantil, rektor, inspektør og SFO-leder. 

Personalrommet er lite og ligger sentralt i etasjen. Det er et romslig kjøkken ved 

personalrommet, og heistilgangen i etasjen går gjennom dette kjøkkenet. Det er 

også to svært små personalgarderober/skap og to toaletter i denne sonen.  

Skolen har ingen møterom, men benytter biblioteket og personalrommet til dette 

formålet.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på fire rom. Samlet areal til 

kontorarbeidsplasser for lærere er 99 m², noe som tilsvarer areal til ca. 17 

arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. Dette er 

svært lite for er skolen med over 400 elever. 

Skolen har et stort og til dels sonedelt uteareal, godt tilrettelagt for ulike aktiviteter. 

Skolen har også god tilgang til idrettsarealer utenfor egen tomt.  
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Manstad skole er fullt utnyttet kapasitetsmessig og har utfordringer med gruppedeling og antall rom. 

Elevtallsprognosen angir at elevtallet vil reduseres noe i midten av perioden, før det øker igjen mot slutten av 

perioden. Selv om elevtallet reduseres noe, vil skolen fremdeles ha flere grupper enn den har kapasitet til . 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG2 

Nei. Mangler egne rom for musikk og finverksted 
for kunst og håndverk. Skolen mangler også 
møterom. Skolen mangler garderobeareal og har 
trange korridorer. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? 

EG3 

Nei. Skolen har for få klasserom til antall klasser. 
Kapasitet i læringsarealene er fullt utnyttet og 
skolen sliter med delingsproblematikk når den 
drives på maksimal funksjonell kapasitet. 
Musikk/kunst og håndverksrom er for lite. 
Personalrom er lite og administrasjonslokalene 
trange. Det er lite areal til kontorarbeidsplasser for 
lærere. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG2 

Skolen har små klasserom.  

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG2 

Nei. Skolen har funksjoner delt på tre bygg med til 
dels uoversiktlig og uhensiktsmessig planløsning.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG3 

Skolen har heis i 1953-bygget, heisen dekker ikke 
tilkomst til skolekjøkken. Det er ikke heis i de to 
andre byggene, men her er det ikke 
fellesfunksjoner på plan 2. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG2 

Nedslitte bygg med slitte overflater. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG2 

Det er avstand mellom byggene. Spesialrom ligger 
langt fra klasserommene. Det er avstand mellom 
voksenarealene i 1953-bygget og generelle 
læringsarealer i de andre byggene.   
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 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Elkraft: generelle anlegg / fordeling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 

Fast inventar 2 

Grunn, fundamenter og bæresystemer 2 

Innvending kledning, overflate (gulv, vegg, himling) 2 

Kjøling 2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Sanitær 2 

Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømanlegg 2 

Utendørs VAR og elteknisk anlegg 2 

Utvendig kledning og overflate 2 

Varme 2 

Vinduer, ytterdører 2 

Yttertak, takrenner, nedløp 2 

 

Kommentar 

Skolen er bygd ut i tre byggetrinn på henholdsvis 50-, 70-, og 90-tallet. 

• 50-tallsbygget: 1.- og 2.-etasje er helt eller delvis nyoppusset. Underetasjer og tilbygget hvor spes.ped 

er lokalisert har behov for rehabilitering/oppgradering. Det er opplyst om at bygget står støtt uten tegn til 

setningsskader, men grunnet tegn til fuktskader er Grunn, fundamenter og bæresystem likevel satt til TG 

2. Yttertak har TG 2 grunnet alder. Sanitær er vurdert til TG 2 grunnet alder på ledningsnett og 

toalettkjerner i kjelleren. Elkraft er delvis oppgradert, men trenger ytterligere tiltak for å oppnå TG 1. Tele 

og automasjon har behov for mindre tiltak for at brannsystemet skal fungere tilfredsstillende. Det er noe 

problematikk med at vann siver inn i kjelleren på bygget.  

 

• 70-tallsbygget: Bygget er i generelt dårlig stand. Ventilasjonen i gymsalen må skiftes/oppgraderes. 

Ventilasjonen/varme i klasserom er TG 2. Vinduer har TG2 grunnet alder og slitasje. Utvendig- og 

innvendig kledning har TG 2, men noe behov for umiddelbar utskiftning. Yttertaket lekker, uten at man 

har klart å lokalisere lekkasjen. SFO-kjøkkenet har TG 2 grunnet slitasje og alder. Belysning i klasserom, 

grupperom og korridorer bør oppgraderes/byttes.  

 

• 90-tallbygget: Overordnet har bygget tilfredsstillende tilstand. Utvendigkledning er vurdert til TG 2 og 

har behov for vedlikehold. Sanitær og elkraft har TG 2 grunnet alder.  

Totalt sett er det et betydelig vedlikeholdsetterslep ved skolen.  
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3.16 Nylende skole (1.-7. trinn) 

 

 Rom og arealer 

 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 60 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 26 

Antall personer lærere  7 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 2 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

1 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

4 klasserom 

2 grupperom 

Garderober og toalett 

247 m2 

41 m2 

70 m2 

Nylende skole er få-delt og har et 

sammenhengende bygg med oversiktlige 

funksjoner. Skolen er en tradisjonell 

klasseromsskole med fire klasserom. 2001-

bygget er det nyeste bygget. 

 

 

 

 

 

SFO-base 79 m2 

 

3 mat og helse 

0 musikk 

0 naturfag 

1 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

101 m2 

 

 

78 m2 

58 m2 

 

3 kontorer inkl. 

forkontor 

1 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

52 m2 

 

13 m2 

 

29 m2 

21 m2 

 

2 arbeidsrom 25 m2 

Samlet bruttoareal 2255 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
90 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 60% 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Nylende skole er et sammenhengende bygg med oversiktlige funksjoner. Skolen er en tradisjonell 

klasseromskole med en hovedstruktur på 4 klasserom. 2001-bygget er det nyeste bygget. 

 

De generelle læringsarealene i består i dag av fire klasserom, når Mat og helse 

rommet er definert som spesialrom. Skolen er få-delt og det er fleksibilitet i 

klasserommene til å håndtere elevtallet. Ved behov brukes Mat- og helserommet 

som delingsrom og datarom. Skolen har tilgang til to grupperom i 2001-bygget. Med 

få elever i klassene, vil klasserom på over 60 m2 også gi rom for variert 

undervisning.  

Elevgarderobene er både egen funksjon og langs korridorer. 

Gymsalen fungerer som skolens felles samlingsrom.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 438 m2. Kapasitet i de generelle 

læringsarealene (klasserom, grupperom, garderober og SFO) utfra en arealnorm på 

5 m2 pr. elev – gir en kapasitet på 88 elever.  

Skolen har fire klasserom på 58-65 m2, og det er ikke 1:1-forhold mellom klasserom 

og grupperom. Kapasitet i klasserommene vurderes derfor ut fra en norm på 2,25 m² 

pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 103 elever. I denne kapasitetsvurderingen er da egne 

funksjoner til Mat og helse og SFO. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av 

maksimal kapasitet og settes til 90 elever. 

SFO har en egen base i fine arealer i underetasjen av bygget– med nærhet til 

gymsal og kunst og håndverksavdeling (sløyd). I etasjen over ligger Mat og helse 

som SFO kan bruke. 26 elever går i SFO.  SFO leder har kontorplass ved basen.  

Skolen har alle de spesialrom en barneskole trenger, med unntak av musikkrom. 

Skolen har tilgang til rom for mat og helse, datarom, bibliotek og kunst og håndverk.  

  

Administrasjon og personalarealet ligger samlet med korte avstander mellom 

funksjonene. SFO leder sitter i underetasjen, men det er kort vei opp til resten av 

personalet. Møterommet til skolen sambrukes med helsesykepleier. Det kunne 

gjerne vært noe mer møterom ved skolen, men tilgangen til andre rom er god.     

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på to rom i administrasjons- og 

personalarealet. Arealet i kontorarbeidsplassene for lærere tilsier plass til 4 lærere – 

når 6 m2 pr lærer legges til grunn.   

Skolens uteareal består av en skolegård tilrettelagt for ballspill og noen soner med 

ulike lekeapparater, samt naturtomt. Skolens parkeringsplass med av- og påstigning 

ligger skjermet og noe avstand til hovedbygget. Dette oppleves som en ryddig 

situasjon. Skolen har tilgang til fine naturområder / vann i nærområdet.  
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Nylende skole har mye ledig kapasitet og er ventet å ha det gjennom hele prognoseperioden. Skolen vil ha 

et stabilt elevtall på rundt 60 elever. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Skolen mangler musikkrom, men benytter 
klasserom til dette. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Skolen har nok kapasitet. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Ja. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Nøktern, grei standard. Behov for oppussing av 
overflater noen steder. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

God sammenheng mellom funksjonene. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Elkraft: generelle anlegg / fordeling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 

Sanitær  2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømanlegg 2 

Brannslokking 2 

 

Kommentar  

• Teknisk infrastruktur har TG 2 grunnet alder og slitasje. Selv om bygningsdelene p.t. ivaretar byggets 

funksjoner, må man forvente høyere kostnader til bevaring, drift, vedlikehold og utskifting i årene som 

kommer. 

• Skolen har manuell brannslukking, hvor flere av brannskapene har behov for utskifting og er vurdert til 

TG 2.  
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3.17 Nøkleby skole (1.-7. trinn) 

 

 Rom og arealer  

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 495 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 141 

Antall personer lærere  40 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 15 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

4 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

26 klasserom 

8 grupperom 

Garderober og toalett 

1 662 m2 

215 m2 

510 m2 

Nøkleby skole består av mange frittstående 

bygg med variert bygningsmessige og 

funksjonelle kvaliteter – noe nytt og moderne 

– noe gammelt og mindre funksjonelt. Deler 

av anlegget er lite tilrettelagt for universelle 

løsninger, men det er heis i skoleanlegget. 

Arealene i de nyeste bygningsdelene er 

moderne og gir muligheter for å drive med 

varierte pedagogiske aktiviteter. 

Klasserommene ligger spredt og er fordelt i 

mange bygg.  

 

Skolen har litt lite areal i de fleste 

spesialrommene med tanke på 

skolestørrelsen. Den gamle gymsalen kan 

også brukes til musikkaktiviteter. Biblioteket 

ligger usentralt til. 

 

  

 

SFO-base 150 m²  

 

1 mat og helse 

1 musikk 

4 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

 102 m² 

66 m² 

166 m² 

50 m² 

 

5 kontorer inkl. 

forkontor 

3 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

88 m² 

 

44 m² 

 30 m² 

116 m² 

62 m² 

 

13 arbeidsrom 343 m² 

Samlet bruttoareal 6384 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
593 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 83 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Nøkleby skole er en stor barneskole med fire parallelle klasser på enkelte trinn. Skolen består av mange 

frittstående bygg med variert bygningsmessige og funksjonelle kvaliteter – noe nytt og moderne – noe 

gammelt og mindre funksjonelt. Deler av anlegget er lite tilrettelagt for universelle løsninger, men det er heis i 

skoleanlegget. Visuelt og funksjonelt fremstår bygningene D, E og G med behov for rehabilitering og 

ombygging for å sikre bedre og mer helhetlige læringsarealer.  

De generelle læringsarealene i består i dag av 26 klasserom. Skolen har nok 

klasserom til å være fire klasser på fem trinn. Det er registrert åtte grupperom – noe 

som vurderes som få i forhold til antall klasserom – og noe som også påvirker 

skolens mulighet til å gi variert undervisning. Det er spesielt trinn som holder til i B, D 

og G bygget som har lite tilgang til grupperom. De fleste klasserommene er på rundt 

60 m2 – og vil fort bli noe små rom om klassene blir større enn 25 elever. Arealene i 

de nyeste bygningsdelene er moderne og gir muligheter for å drive med varierte 

pedagogiske aktiviteter. H-bygget og Lislebyhallen er de nyeste byggene og har 

gode funksjoner tilgjengelig til trinnene. Innredning og møbleringen til 1. trinn og 

SFO-base i Lislebyhallen gir gode muligheter for å gi variert undervisning og flere 

pedagogiske metoder å spille på.   

Skolen har etablert sosialpedagogiske funksjoner i de eldste bygningene. Her er 

leseavdeling og «Pusterommet» eksempler på god utnyttelse av arealer som i 

mindre grad kan brukes av større grupper og klasser.    

Lislebyhallen brukes som felles samlingsrom – når det er behov for store 

fellessamlinger. Den gamle gymsalen fungerer som kulturarena og kan samle trinn 

og større elevgrupper.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 2 761 m2. Kapasitet i de generelle 

læringsarealene (klasserom, grupperom, garderober og SFO) utfra en arealnorm på 

5 m2 pr. elev – gir en kapasitet på 552 elever.  

Det totale klasseromsarealet er på 1 662 m2. 20 klasserom er 59-65 m2, mens fem 

rom er på 72-80 m2. Siden det ikke er 1:1 forhold mellom klasserom og grupperom, 

beregnes kapasitet i klasserommene utfra en norm på 2,25 m2 pr elev (samt 4 m2 til 

lærer) i 26 klasserom. Denne beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet 

på 692 elever i skolen. Dersom en bruker 2,5 m2 pr elev i klasserommene dvs at det 

er lite støtteareal i og rundt klasserommene gir dette en klasseromskapasitet på 623 

elever. For de trinnene som er i de eldste byggene, vil dette kanskje være en mer 

«rett» vurderingsmåte på kapasitet. Den maksimale klasseromskapasiteten i 

Nøkleby skole vurderes å være mellom 659 elever.  

Dersom Nøkleby skole kommer over 600 elever, vil skolen få utfordringer med noe 

deling på de trinnene som ikke disponerer fire klasserom.  Vurdert funksjonell 

kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 593 elever. 

SFO har stor og moderne base i Lislebyhallen – kanskje en av de fineste SFO`ene i 

kommunen. SFO-basen er samlokalisert med 1. trinn – og disponerer gode 

funksjoner til sin virksomhet. SFO-leder har eget kontor og det er tilgang til 

arbeidsplasser her. Det er gode garderobefasiliteter for de minste barna. Det går ca. 

140 barn i SFO.   

Skolen har tilgang til alle de nødvendige spesialrommene en barneskole trenger. I 

dag ligger spesialrommene spredt i bygningsmassen. Funksjonene ligger lite 

tilgjengelige for de fleste klasserommene. Biblioteket er lite og er etablert i E-bygget 
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– som er en god bruk av et ellers lite funksjonelt areal. Kunst og 

håndverksavdelingen og kulturarena er også funksjoner som trenger oppgradering. 

Med et høyt elevtall kunne skolen gjerne hatt et ekstra verksted for kunst og 

håndverk/naturfag/makerspace/newton-rom ol. Mat og helse er gammelt og 

nøkternt. Eget SFO-kjøkken avlaster litt på Mat og helse behovet. Kroppsøving i 

Lislebyhallen gir gode muligheter i dette faget.  

Administrasjon og personalfunksjonene er samlet over flere etasjer i A-bygget – 

sentralt i skoleanlegget. Selv om det er mange bygg over delvis store avstander, 

oppleves administrasjons- og personalfløyen som midtpunktet i skoleanlegget. Her 

er kontorarbeidsplasser for lærere, kontorer, personalrom og møterom. 

Personalrommet er moderne og innbyr til pause og hvile. Forkontoret kunne med 

fordel hatt en litt mer sentral plassering ift. besøkende og resten av personalet.   

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på 13 rom i administrasjons- og 

personalarealet over et samlet areal på 343 m2. Arealet i kontorarbeidsplassene for 

lærere tilsier plass til 57 lærere – når 6 m2 pr lærer legges til grunn.   

Skolens uteareal består av en skolegård tilrettelagt for ballspill og noen soner med 

ulike lekeapparater. Uteområdene er av variert kvalitet og det er potensial for å gjøre 

utearealene mer attraktive. Skolens parkeringsplass ligger i noe avstand til 

hovedbygget, men nært Lislebyhallen. Litt vått og gjørmete ved inngangspartiene til 

de eldste bygningene. Potensial for å øke tilbudet i utearealene og gjøre disse 

attraktive for flere elever.     
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Nøkleby skole har noe ledig kapasitet, men er relativt godt utnyttet kapasitetsmessig. Den stiplede linjen 

viser at skolen har hatt et elevtall som ligger noe lavere enn prognosen angir. Elevtallet er ventet å 

reduseres noe gjennom prognoseperioden. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG1 

Skolen har alle klasserom som den trenger for et 
elevtall godt over 550 elever. Det er få grupperom  
og grupperommene er ulikt fordelt på 
byggene/trinnene.  

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Skolen har godt med kapasitet.  
   

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Mange klasse- og spesialrom kunne vært noe 
større. Noe trange løsninger i administrasjons- og 
personalfløyen.  

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG1 

Selv om det er mange frittstående bygg i skolen, 
oppleves anlegget som oversiktlig. Med denne 
skolestørrelsen vil det være større fokus på trinn-
teamsamarbeidet og trinnene er samlet i sine 
bygningsdeler.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG1 

Det er mye korridorer og mange lærere / elever 
må ut for å komme til funksjoner. Mye av gang- og 
transportarealet benyttes som garderober for 
elevene. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

De eldste bygningsdelene fremstår som slitt.  

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Dette er stor skole – og i kombinasjon med mange 
bygg – gir dette noe avstand mellom funksjoner. 
Særlig gjelder dette for tilgangen til enkelte 
spesialrom og mellom kontorarbeidsplasser for 
lærere og elevarealer. Biblioteket ligger usentralt 
og har en kronglete utforming. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Sanitær  2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Utvendig kledning og overflate 2 

Varme 2 

 

Kommentar:  

• Ventilasjon- og varmeanlegg har oversteget forventet teknisk levealder. Det er rapportert at deler av 

anleggene ikke fungerer tilfredsstillende og at det er behov for tiltak. Omfanget er usikkert.   

• Sanitæranlegget har TG 2 grunnet alder, men det er p.t. ikke rapportert om funksjonelle problemer.  

• Utvendig kledning har TG 2 og har behov for vedlikehold.  

• Gulv og vinduer i hall/sceneområde bør byttes/oppgraderes.  
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3.18 Rekustad skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 284 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 77 

Antall personer lærere  23 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 10 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

16 klasserom 

12 grupperom 

3 fellesrom 

Garderober og toaletter 

1040 m² 

222 m²  

119 m² 

330 m² 

Rekustad skole har et hovedbygg i to etasjer. 

Bygget er delt inn i tre like klasseromsfløyer 

samt bibliotek og personalareal på plan 1, og 

spesialisert læringsareal og noen klasserom 

på plan U.  

 

Skolen har en effektiv og god planløsning, og 

generelt gode læringsarealer. 
Det er noen utfordringer med hensyn til 

kontorarbeidsplasser for lærere uten direkte 

dagslys. 

 

3 SFO-avdelinger 169 m²  

 

 

1 mat og helse 

0 musikk 

3 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 samlingsrom 

80 m² 

0 m² 

210 m² 

102 m² 

165 m² 

 

4 kontorer inkl. 

forkontor 

2 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

101 m² 

 

30 m² 

15 m² 

120 m² 

25 m² 

 

9 arbeidsrom 105 m² 

Samlet bruttoareal 4372 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
363 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 78 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Rekustad skole har et hovedbygg i to etasjer. Bygget er delt inn i tre like klasseromsfløyer samt bibliotek og 

personalareal på plan 1, og spesialisert læringsareal og noen klasserom på plan U. Skolen har en effektiv og 

god planløsning, og generelt gode læringsarealer. 

De generelle læringsarealene i består av 16 klasserom, 12 grupperom og 3 

fellesrom. På plan 1 er det tre like klasseromsfløyer bestående av fire klasserom, to 

grupperom, et fellesrom og to garderober med toaletter. På plan U er 

klasserommene plassert langs korridor. Tilgangen til grupperom varierer gjennom 

bygget. Skolen har desentraliserte innganger og garderober til to og to klasserom. 

Garderobeforholdene er gode.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1881 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 376 elever. 

Det er 16 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1040 m². Ett av disse brukes 

til SFO, når kapasiteten tilsier det. Klasserommene er på 59-92 m². 12 klasserom er 

59 m², mens de fire siste rommene er 73 m², 80 m², 86 m² og 92 m². Skolen har ikke 

et 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom. I vurderingen av 

klasseromskapasitet legges det til grunn at et klasserom omdisponeres til 

musikkrom. Kapasitet i klasserom vurderes ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 

4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 403 

elever, og omkring 24-39 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. Vurdert 

funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 363 elever. 

SFO har gode forhold, med to / tre store avdelinger. Den ene ligger ved 1.trinn sine 

klasserom, mens den andre ligger ved skolekjøkkenet. SFO brukes også 

skolekjøkkenet og har sambruk på flere klasserom. SFO-leder har kontor i 

administrasjonen.  

Av spesialrom har skolen et slitt, men funksjonelt skolekjøkken, et bibliotek og en 

god kunst- og håndverkavdeling. Skolen mangler musikkrom, men kan bruke 

samlingsrommet som ligger i tilfluktsareal. Skolen benytter idrettshallen som ligger 

like ved til kroppsøving. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 1. Her er det forkontor, 

og tre kontorer til SFO-leder, inspektør og rektor. Personalrommet er stort og ligger 

sentralt i personalavdelingen. Det er også personalgarderobe i denne sonen. Skolen 

har to møterom, som ligger ved personalrommet og kontorene til ledelsen. Det er 

foldevegg mellom møterommene slik at de kan bli ett stor møterom. Helsesykepleier 

har kontor ved hovedinngangen på plan U. 

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på ni rom av varierende størrelse, 

plassert i personalavdelingen på plan 1. Fire av arbeidsrommene har ikke direkte 

dagslys. Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 105 m², noe som tilsvarer 

areal til ca. 18 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til 

grunn. 

Skolen har et stort og sonedelt uteareal, som strekker seg rundt hele bygget. 

Utearealet er godt lagt til rette for ulike aktiviteter og aldersgrupper. I tillegg benyttes 

skogen som ligger like ved til turer. Parkering til skolen er i forbindelse med 

idrettshallen. Parkeringsarealet til skolen benyttes også av andre brukere.  
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Rekustad skole har et elevtall som er en del lavere enn elevtallsprognosen angir, trolig som følge av avgang 

til privatskoler. Elevtallet på skolen er ventet å gå noe ned gjennom prognoseperioden, og skolen vil etter 

hvert ha en del ledig kapasitet. Delingsproblematikken de blå søylene angir er trolig ikke reell, siden de blå 

søylene genereres fra elevtallsprognosen, ikke prognose justert for historisk elevtall. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG1 

Nei, skolen mangler musikkrom. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Skolen har en sentralt plassert heis og alle etasjer 
er tilgjengelige via universell utformet tilkomst. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja. Behov for overflatebehandling noen steder. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

Det er god sammenheng og nærhet mellom 
funksjonene. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

Kommentar 

• Problematikken forbundet med varmekabler i deler av uteområder er utbedret, tilstandsgraden for 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk nedjusteres til TG1.  

• Ventilasjonsanlegget er rapportert å fungere tilfredsstillende for dagens bruk, men har TG 2 grunnet 

alder.  

  

Bygningsdel TG 

Drenasje, terrengbehandling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 (1) 

Luftbehandling / ventilasjon 2 
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3.19 Rød skole Kråkerøy (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 267 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 88 

Antall personer lærere  21 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 6 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

14 klasserom 

14 grupperom 

Garderober og toaletter 

872 m² 

185 m²  

405 m² 

Rød skole Kråkerøy har et rimelig funksjonelt 

hovedbygg hvor de fleste læringsarena er 

lokalisert, samt en midlertidig paviljong og et 

saneringsverdig gymbygg med gymsal, 

sløydsal og rom for mat og helse.  

 

Siden tilstanden på gymbygget er så dårlig, 

mangler i praksis skolen disse funksjonene. 

 

Skolen har ellers de funksjonene den har 

behov for. 

 

 

 

SFO-base med 

kjøkken, lager og 

kontor 

 

155 m²  

 

 

1 mat og helse 

1 musikk 

2 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 gymsal m/gard. 

64 m² 

63 m² 

158 m² 

67 m² 

238 m² 

 

3 kontorer inkl. 

forkontor 

1 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

48 m² 

 

19 m² 

13 m² 

58 m² 

17 m² 

 

3 arbeidsrom 82 m² 

Samlet bruttoareal 4376 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
326 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 82 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0/1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Rød skole Kråkerøy består av et hovedbygg som er bygget i tre byggetrinn, en midlertidig paviljong og et 

frittstående gymbygg som er i saneringsverdig tilstand. Hovedbygget har jevnt over god bygningsmessig 

standard, men gymbygget må erstattes. Det foregår en utredning for å se på mulige løsninger våren 2021. 

Gymbygget inneholder foruten en liten gymsal med garderober, et skolekjøkken og en sløydsal. 

De generelle læringsarealene i består av 14 klasserom, 14 grupperom og et 

formidlingsrom. Det er grei tilgang til grupperom nær de fleste klasserom, og de 

klasserommene som har lite grupperom nært, ligger ved biblioteket og 

formidlingsrommet. Det er egne garderober til hvert klasserom i hovedbygget, mens 

de to klasserommene i paviljongen har felles garderobe. Noen av garderobene er 

trange, men de fleste har greit areal. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1622 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 324 elever. 

Det er 14 klasserom ved skolen med et samlet areal på 872 m². Klasserommene er 

på 53-70 m². Sju klasserom er under 60 m², mens resten er 67-70 m². Skolen har et 

1:1-forhold mellom klasserom og grupperom. Tilgang til grupperom er god i de fleste 

delene av bygget, med unntak av klasserommene som ligger ved biblioteket. Her er 

det for øvrig et formidligsrom kan brukes som avlastningsareal. Kapasitet i 

klasserom vurderes ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne 

beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 362 elever, og omkring 

22-30 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. Vurdert funksjonell kapasitet er 

90 % av maksimal kapasitet og settes til 326 elever. 

SFO har en god base i underetasjen av hovedbygget, lett tilgjengelig fra uteområdet. 

I tillegg benyttes klasserom til SFO. Det er et ekstra SFO-kjøkken på plan 2, ved 

klasserommene til småskolen. SFO-leder har kontor ved SFO-basen. 

Skolen har noen mangler med tanker på spesialrom. Biblioteket og finverksted for 

kunst og håndverk er gode lokaler som ligger nær klasserommene. Musikkrom er 

etablert i et tilfluktsrom på plan 1 og har lavere funksjonalitet. Gymsal, sløydsal og 

rom for mat og helse ligger i det saneringsverdige gymbygget. Disse har dårlig 

standard, og må reetableres i nytt bygg. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 1 i hovedbygget. Her er 

det forkontor, og to kontorer til inspektør og rektor. Personalrommet ligger sentralt i 

personalavdelingen. Det er også en liten personalgarderobe og toaletter i denne 

sonen.  

Skolen har kun ett møterom, og dette ligger ved administrasjonen. Møter i 

administrasjonen foregår ellers på kontorene.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på tre rom av varierende størrelse. 

Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 82 m², noe som tilsvarer areal til 

ca. 14 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Skolen har et stort og til dels sonedelt uteareal, godt tilrettelagt for ulike aktiviteter.   
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Rød skole Kråkerøy er greit utnyttet kapasitetsmessig i de nærmeste årene. Elevtallsprognosen angir en 

kraftig økning i elevtallet i siste del av perioden. Fra 2028/29 er det behov for utvidelse av skolen.  
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Egnethetsvurderingen er basert på at funksjoner i gymbygget ikke er en del av skolens funksjonsarealer. 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG2 

Nei. Skolen mangler gymsal, kjøkken til mat og 
helse og et av verkstedene til kunst og håndverk. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Skolen har tilstrekkelig kapasitet til elevtallet, men 
skolen får fulle klasser på enkelte trinn. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Funksjonene har nok areal. Lite areal til 
kontorarbeidsplasser for lærere. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Planløsningen er godt tilpasset virksomheten.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? EG0 

Skolen har heis og alle etasjer er tilgjengelige via 
universell utformet tilkomst. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG1 

Det er behov for enkel oppussing av overflater 
noen steder. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

Det er noe avstand til gymbygg og paviljong, men 
ellers er det god sammenheng mellom 
funksjonene.  

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

 

 

Kommentar:  

Skolen består av tre byggetrinn.  

• Deler av bygningsmassen (gymsal, SFO og spesialrom) har store setningsskader og holder generelt 

dårlig stand.  

• Det er et betydelig vedlikeholdsetterslep forbundet med det første byggetrinnet (60-tallsbygget). 

• 80-tallsbygget er vedlikeholdt jevnlig, men de tekniske installasjonene har TG 2, hovedsakelig grunnet 

alder.   

Bygningsdel TG 

Elkraft: generelle anlegg / fordeling 2 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 

Sanitær  2 

Utvendig kledning og overflate 2 

Varme 2 

Brannslokking 2 

Vinduer, ytterdører 2 
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3.20 Rød skole, Onsøy (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 368 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 149 

Antall personer lærere  29 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 12 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

4 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

18 klasserom 

19 grupperom 

5 fellesareal 

Garderober og toaletter 

1116 m² 

303 m²  

269 m² 

Rød skole Onsøy består av et 

sammenhengende skoleanlegg bygget på i 

flere omganger. Det er noe avstand mellom 

funksjonene og varierende standard gjennom 

anlegget. Det nyeste tilbygget fra 2009 har 

noen arkitektoniske løsninger som er lite 

egnet for skoledriften. 
 

Skolen har kapasitetsutfordringer på grunn av 

delingsproblematikk. 

 

2 SFO-baser 

 

236 m²  

 

 

1 mat og helse 

0 musikk 

1 vekstrom/naturfag 

Kunst og håndverkavd. 

1 bibliotek 

1 gymsal m/garderober 

82 m² 

0 m² 

29 m² 

307 m² 

159 m² 

411 m² 

 

6 kontorer inkl. 

forkontor 

0 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

81 m² 

 

0 m² 

12 m² 

76 m² 

13 m² 

 

6 arbeidsrom 103 m² 

Samlet bruttoareal 6014 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
410 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 90 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Rød skole Onsøy består av et sammenhengende skoleanlegg bygget på i flere omganger. Det er noe 

avstand mellom funksjonene og varierende standard gjennom anlegget. Det nyeste tilbygget fra 2009 har 

noen arkitektoniske løsninger som er lite egnet for skoledriften. 

De generelle læringsarealene i består av 19 klasserom og 19 grupperom, samt at 

noen fellesarealer/støttearealer i læringsarealene i det nyeste bygget. 

Klasserommene har noe ulike utforming. I det nyeste bygget har 

klasserommene/læringsarealene en åpen løsning og flere av rommene har en 

langsmal utforming. Dette gir utfordringer mht. møblering og bruk av rommene. Det 

er åpent mellom de generelle læringsarealene og avdelingen for kunst og håndverk 

og dette gir utfordringer med lydgjennomgang. Læringsarealene på plan 2 i nybygget 

har upraktiske romløsninger for organisering av opplæringen. I de eldre delene av 

anlegget er det tradisjonelle klasserom langs korridor. Det er varierende tilgang til 

grupperom og fellesarealer i de ulike delene av bygget. Skolen har desentraliserte 

innganger for elevene og stort sett gode garderobeforhold. Det er noe avstand 

mellom garderober og generelle læringsarealer i nybygget. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 2163 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 433 elever. 

Det er 19 klasserom ved skolen med et samlet areal på 1221 m². 15 klasserom er 

55-64 m², ett klasserom er 78 m², ett er 94 m² og ett er 105 m². Det største rommet 

har amfi, mens det nest største rommet har en ugunstig form. Skolen har 1:1-forhold 

mellom klasserom og grupperom, men tilgangen til grupperom varierer. Kapasitet i 

klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). 

Siden skolen ikke har musikkrom regnes ett av klasserommene om til musikkrom i 

kapasitetsberegningen. Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 484 elever, og omkring 16-45 elever pr. klasse, avhengig av 

romstørrelse. Dersom man legger til grunn at klassene ikke skal være større enn 30 

elever, vil maksimal kapasitet være 456 elever. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 

% av maksimal kapasitet og settes til 410 elever. 

SFO har to romslige og fine baser over to plan. Skolekjøkken sambrukes til 

matlaging. SFO-leder har kontor i administrasjonen. 

Av spesialrom har skolen en stor og fin kunst- og håndverksavdeling, et fint 

bibliotek som ligger i koblingen mellom nyere og eldre bygningsmasse, et 

nyoppusset skolekjøkken og gymsal. Skolen bruker et rom som var planlagt til 

naturfag som klasserom. Skolen har også et auditorium som kan åpnes opp mot 

trafikkareal og gymsal i nybygget. Skolen mangler musikkrom. Det er en utfordring 

av kunst og håndverk og læringsarealer er i åpen løsning i nybygget. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet relativt sentralt i bygget. Her er 

det forkontor, og seks kontorer til SFO-leder, inspektører, spes.ped og rektor. 

Helsesykepleier har også kontor i personalavdelingen. Noen av kontorene er små. 

Skolen har ikke møterom, men har et personalrom som ligger mellom kontorene og 

kontorarbeidsplassene for lærere. Skolen mangler personalgarderobe, og har kun to 

personaltoaletter.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på fem rom. Samlet areal til 

kontorarbeidsplasser for lærere er 103 m², noe som tilsvarer areal til ca. 17 

arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. Dette er 



Plan for skolebygg 

 

Del I - Vurdering av skoleanleggene 
Oppdragsnr.: 52100211   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2021-11-05  |  Side 103 av 140  

svært lite for en skole på denne størrelsen, og kan være kapasitetsavgrensende 

derom klasserom må tas i bruk til arbeidsplasser. 

Skolen har et godt og delvis oppgradert uteområde, med soner for ulike aktiviteter. 

Det er utfordringer med trafikksikkerhet og av- og påstigning ved kjøring til skolen.  

 

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Rød skole Onsøy har utfordringer med gruppedeling og er ventet å ha det gjennom hele perioden. Skolen 

har et lavere elevtall enn elevtallsprognosen angir. Dette henger sammen med grensen mot Hurrød, som har 

et høyere elevtall enn elevtallsprognosen angir. Elevtallet på skolen er ventet få en svak reduksjon mot 

slutten av perioden.  
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG1 

Nei, skolen mangler musikkrom, møterom og 
personalgarderobe. Skolen har for lite areal til 
kontorarbeidsplasser for lærere. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? 

EG2 

Skolen har flere relativt små klasserom og 
opplever delingsproblematikk. Skolen har dermed 
for få rom for antallet grupper, selv om det totale 
elevtallet ikke overstiger vurdert kapasitet. 
Personalavdelingen er liten for en skole på denne 
størrelsen og det er alt for lite areal til 
kontorarbeidsplasser for lærere. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG1 

Delvis. Det er uhensiktsmessig planløsning i 
nybygget (åpen løsning, lydgjennomgang og 
romutforming). Administrasjonslokalene er trange 
og mangler flere rom. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG1 

Skolen er bygget på i flere omganger, men 
planløsningen fungerer i store deler av bygget. 
Plan 2 i nybygget er lite tilpasset 
skolevirksomheten. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Ja. Skolen har heis og det er mulig å komme til på 
alle plan og i alle fløyer. Det er tørrskodd 
forbindelse mellom alle funksjoner.  

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja. Behov for oppussing av enkelte overflater.  

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

Det er litt avstand mellom funksjonene i anlegget, 
men sammenhengen er likevel god nok. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Rød skole Onsøy har ingen registrerte bygningsdeler som har TG2 eller dårligere.  

Kommentar 

Skolen vurderes å være i generelt god forfatning, uten behov for tiltak.  
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3.21 Rødsmyra skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 280 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 98 

Antall personer lærere  22 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 6 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

15 klasserom 

11 grupperom 

Garderober og toaletter 

953 m² 

218 m²  

295 m² 

Rødsmyra skole består av et hovedbygg og 

et tilbygg, som er sammenkoblet. I tillegg er 

det er frittstående gymbygg med svømmehall 

og gymsal. Skolen har god sammenheng 

mellom funksjonene.  

 

Skolen har grei størrelse på klasserom, og 

grupperom tilgjengelig nær mange av 

klasserommene. Skolen har alle spesialrom 

den har behov for, og tre romslige SFO-

baser.  

Personalarealene er funksjonelle og greit 

plassert i anlegget. Skolen har ingen 

kapasitetsavgrensende faktorer. 

 

 

 

3 SFO-baser 

 

282 m²  

 

 

1 mat og helse 

1 musikk 

3 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 gymsal og  

1 svømmehall m/gard. 

65 m² 

58 m² 

263 m² 

88 m² 

 

708 m² 

 

4 kontorer inkl. 

forkontor 

1 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

56 m² 

 

21 m² 

 25 m² 

85 m² 

71m² 

 

6 arbeidsrom 147 m² 

Samlet bruttoareal 6728 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
357 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 78 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Rødsmyra skole består av et hovedbygg og et tilbygg, som er sammenkoblet. I tillegg er det er frittstående 

gymbygg med svømmehall og gymsal. Skolen har jevnt over grei bygningsmessig standard. 

De generelle læringsarealene i består av 15 klasserom og 11 grupperom. Det er 

grei tilgang til grupperom nær de fleste klasserom, men skolen har ikke andre 

støttefunksjoner i de generelle læringsarealene. Det er egne garderober til hvert 

klasserom i tilbygget, mens det er garderobe i korridor i hovedbygget. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1748 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 350 elever. 

Det er 15 klasserom ved skolen med et samlet areal på 953 m². Klasserommene er 

på 56-75 m². Ni klasserom er 56-59 m², mens seks klasserom er 69-75 m². Skolen 

har ikke et 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom. Tilgang til grupperom er 

god i tilbygget, mens den er dårligere i hovedbygget. Her ligger tre av seks 

grupperom ikke nær klasserommene. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en 

norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir en 

maksimal klasseromskapasitet på 397 elever, og omkring 24-31 elever pr. klasse, 

avhengig av romstørrelse. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal 

kapasitet og settes til 357 elever. 

SFO har svært gode forhold, med tre store baser. Skolekjøkken benyttes også i 

forbindelse med SFO. SFO-leder har kontor i administrasjonen. 

Skolen har alle spesialrom den trenger, med tre store rom til kunst- og håndverk, 

musikkrom, skolekjøkken og bibliotek. Alle rommene er funksjonelle og har god 

størrelse. I tillegg har skolen gymsal og svømmehall i et eget bygg. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 1 i hovedbygget. Her er 

det forkontor, og tre kontorer (ombygging) til SFO-leder, inspektør og rektor. 

Personalrommet ligger sentralt i personalavdelingen. Det er også personalgarderobe 

og toaletter i denne sonen.  

Skolen har kun ett møterom, som ligger i tilbygget. Møter i administrasjonen foregår 

på kontorene.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på seks rom av varierende størrelse. 

Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 137 m², noe som tilsvarer areal til 

ca. 23 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Skolen har et stort og flott uteareal, godt tilrettelagt for ulike aktiviteter.  
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Rødsmyra skole har nok kapasitet til forventet elevtall. Elevtallet er ventet å øke noe gjennom perioden. 

Skolen har et historisk elevtall som ligger noe under elevtallsprognosen. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Ja. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Funksjonene har nok areal. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Planløsningen er godt tilpasset virksomheten.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Skolen har heis og alle etasjer er tilgjengelige via 
universell utformet tilkomst. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Grei og nøktern standard. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

Grei sammenheng og nærhet mellom funksjoner. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

 

 

Kommentar:  

Brannslanger og -skap er nylig skiftet ut og oppgradert, tilstandsgrad nedjusteres til TG1. Med unntak av 

«gymbygget» ble elkraftanlegget totalrehabilitert i 2014. Det er ikke opplyst om feil eller mangler ved 

elkraftanlegget. Oppsummert er det et begrenset vedlikeholdsetterslep ved skolen.    

Bygningsdel TG 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk  2 

Luftbehandling / ventilasjon  2 

Brannslokking 2 (1) 

Utendørs VAR og elteknisk anlegg 2 
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3.22 Sagabakken skole (1.- 7. trinn) 

 

 

 Rom og arealer  

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 226 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 75 

Antall personer lærere  19 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 11 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

14 klasserom 

26 grupperom 

Garderobe og toalett 

1028 

294 

320 

Sagabakken skole er en moderne barneskole 

med gode fellesareal rundt trinnene, eget 

samlingsrom og bibliotek sentralt i bygget. 

Skolen disponerer egen idrettshall 

(Baskethall) til kroppsøving.  

 

Skoletomten er stor og uteområdet er 

oversiktlig og variert.  

 

Sagabakken skole har en god indre struktur, 

det er enkelt å orientere seg i bygget og de 

fysiske rammene er gode for elever og 

ansatte. Bygget er i H-form med 

fellesfunksjoner i midten av bygget. Skolen 

har en grunnstruktur som en stor to-parallell 

skole med 14 klasserom, og det er tilrettelagt 

for utvidelse til tre-parallell skole. 

 

Skolen har ledig kapasitet og plass til flere 

elever. 

 

SFO-base – 5 rom 262 

 

5 mat og helse 

4 musikk 

1 naturfag 

6 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

82 

100 

88 

167 

63 

 

6 kontorer inkl. 

forkontor 

3 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

2 Personalgarderober 

57 

 

35 

18 

96 

 

 

5 arbeidsrom 102 

Samlet bruttoareal 5807 m2 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
378 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 60 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Sagabakken skole er en ny, moderne barneskole med gode fellesareal rundt trinnene, eget samlingsrom og 

bibliotek sentralt i bygget. Skolen disponerer egen idrettshall (Baskethall) til kroppsøving. Skoletomten er 

stor, og uteområdet er oversiktlig og variert. Sagabakken skole har en god indre struktur, det er enkelt å 

orientere seg i bygget og de fysiske rammene er gode for elever og ansatte. Bygget er i H-form med 

fellesfunksjoner i midten av bygget. Skolen har en grunnstruktur som en stor to-parallell skole med 14 

klasserom, og det er tilrettelagt for utvidelse til tre-parallell skole. 

De generelle læringsarealene i består av 14 klasserom, 26 grupperom og gode 

fellesareal rundt trinn- og klasseromsarealene. Alle klasserommene er på 73-74 m2 

– og kan ta store elevgrupper. Det er svært gode støtteareal rundt trinnene – og 

hvert trinn kan ha 3-4 grupperom tilgjengelig ved klasserommene. Det er nesten 1:2 

forhold mellom klasserom og grupperom i skolen.  

Skolen har og en egen spesialpedagogisk base – Oasen.  

Det er ellers god tilgang til fellesareal i hele bygget. Alle trinn har gode 

garderobefasiliteter og det er desentraliserte trinninngangsparti – noe som gjør at 

elevene fordeler seg fint i bygget. 

Skolen har et registrert netto generelt læringsareal på 2 918 m2 – siden mye av 

dette arealet er felles samlingsareal og SFO, gir denne beregningsmåten en høy 

elevkapasitet med 583 elever.     

Fellessamlingsrom i hjertet av bygget har en kapasitet på 450 personer – og kan 

samle hele skolen om det er nødvendig.   

Klasserom. Det totale klasseromsarealet er på 1 028 m2, fordelt på 14 klasserom på   

73-74 m2. I tillegg er det mange grupperom og støttearealer ved klasserommene. 

Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 2,0 m² pr. elev (samt 4 m² til 

lærer). Dette gir en maksimal teoretisk elevkapasitet på 486 elever – med 

elevgrupper på 34-35 elever i alle klasserom. Dersom vi tar utgangspunkt i et 

delingstall på 30 elever på barnetrinnet, vil kapasiteten settes til 420 elever. Vurdert 

funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 378 elever. 

Utformingen på Sagabakken gjør at den i praksis nok kan ha en funksjonell kapasitet 

som ligger noe høyere enn 90 %. 

Skolen har en stor SFO-base over to etasjer, med åpen kjøkkenløsning. Her ligger 

de fysiske rammene godt til rette for å lage et godt SFO-tilbud. SFO disponerer langt 

mer areal enn det som ligger i arealnormen for en tilsvarende skole. SFO er etablert 

i samme område som småtrinnet og de minste barna. Dette gir god mulighet til 

sambruk med tilstøtende arealer.   

Sagabakken skole disponerer alle de spesialrom som en to-parallell barneskole 

skal ha. Skolen har rom til mat og helse, musikkrom som kan åpnes mot kulturarena 

og fungere som scene, naturfagsrom utformet for utforskning og forsøk, gode kunst 

og håndverksrom og er fint bibliotek. Alle spesialrommene er godt utstyrte og av god 

størrelse. 

   

Administrasjon og personalarealet ligger samlet over to etasjer ved 

hovedinngangen. Ledelse og administrasjon sitter i 2. etg ved personalrommet. Her 

er forkontor og resepsjon for skolens gjester. Det er etablert ventesone i korridor. 

Det er greit med møteromskapasitet og støttefunksjoner som arkiv, kopi og lager i 
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denne delen av bygget. Personal- og pauserommet er fint innredet og det er tilgang 

til eget kjøkken i forbindelse med personalrommet.  

Litt liten toalettkapasitet i administrasjonsfløyen trekkes fram som negativt, men er 

innenfor kravene.   

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på fem rom i administrasjons- og 

personalfløyen. Det registrerte kontorarbeidsplassarealet er 102 m2 – noe som tilsier 

plass til 17 lærere – når det benyttes 6 m2 pr lærer.  

Skolens uteareal er variert og oversiktlig. Det er soner for ulike aktiviteter og aldre. 

Det er gode løsninger for harde og mjuke trafikanter. Uteområdet er opparbeidet 

med gode kvaliteter i løsningene. Skolen ligger sentralt i skolekretsen og det lite 

elever som har innvilget skyss. Også på Sagabakken skole blir mange av elevene 

kjørt til skolen av foreldre, selv om elevene kan gå / sykle til skolen.     

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Sagabakken skole har mye ledig kapasitet. Elevtallet er ventet å øke gjennom perioden. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Skolen har alle funksjoner som de trenger. Flere 
av funksjonene er større enn forutsetningene i 
foreslåtte arealnorm. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? 

EG0 

Ja, skolen kan ha opptil 35 elever i 
klasserommene. Svært mange grupperom rundt 
klasserommene gjør at trinnene kan ha mange 
elever.   

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Ja 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Ja 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

Det er noe avstand i bygget, men dagens 
organisering av funksjonene gjør at bygget 
oppleves effektivt og rasjonelt.  

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Sagabakken skole har ingen registrerte bygningsdeler som har TG2 eller dårligere.  

Kommentar 

Skolen vurderes å være i generelt god forfatning, uten behov for tiltak.  

 

  



Plan for skolebygg 

 

Del I - Vurdering av skoleanleggene 
Oppdragsnr.: 52100211   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2021-11-05  |  Side 113 av 140  

3.23 Slevik skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 171 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 68 

Antall personer lærere  14 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 4 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

11 klasserom 

9 grupperom 

Garderober og toaletter 

763 m² 

161 m²  

456 m² 

Slevik skole består av et sammenhengende 

skolebygg som er bygget på i flere 

omganger. Hoveddelen av skolen er på ett 

plan og omkranser en asfaltert skolegård i en 

U-form. Det er litt avstander mellom 

funksjonene i skolen. Skolen fremstår som litt 

slitt og med behov for oppgradering av 

overflater. 

Skolen har alle spesialrom og god kapasitet i 

generelle læringsarealer.  
Det er noen utfordringer mtp. 

kontorarbeidsplasser for lærere uten direkte 

dagslys. 

 

1 SFO-base 

 

118 m²  

 

 

1 mat og helse 

1 musikk 

1 naturfag 

2 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

88 m² 

101 m² 

64 m² 

215 m² 

102 m² 

 

4 kontorer inkl. 

forkontor 

1 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

67 m² 

 

22 m² 

15 m² 

40 m² 

13 m² 

 

5 arbeidsrom 80 m² 

Samlet bruttoareal 3880 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
269 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 64 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0-EG1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Slevik skole består av et sammenhengende skolebygg som er bygget på i flere omganger. Hoveddelen av 

skolen er på ett plan og omkranser en asfaltert skolegård i en U-form. Det er litt avstander mellom 

funksjonene i skolen. Skolen fremstår som litt slitt og med behov for oppgradering av overflater. 

De generelle læringsarealene i består av 11 klasserom og 9 grupperom. Det er 

grei tilgang til grupperom ved alle klasserom, men skolen har ingen andre 

fellesfunksjoner. Skolen har desentraliserte innganger og garderober til alle 

klasserom og garderobeforholdene er jevnt over gode.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1498 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 300 elever. 

Det er 11 klasserom ved skolen med et samlet areal på 763 m². Klasserommene er 

varierende i størrelse, fra 47-97 m². To klasserom er 47-48 m², to klasserom er 61 

m², fem klasserom er 47-45 m², mens det største klasserommet er 97 m². Skolen har 

ikke et 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom. Kapasitet i klasserom vurderes 

ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer). Denne beregningsmåten gir 

en maksimal klasseromskapasitet på 320 elever, og omkring 19-41 elever pr. 

klasse, avhengig av romstørrelse. Dersom man legger til grunn at klassene ikke skal 

være større enn 30 elever, vil kapasiteten være 299 elever. Vurdert funksjonell 

kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 269 elever. 

SFO har gode forhold, med en stor base med kjøkken. Basen er plassert nær kunst- 

og håndverksrom og bibliotek. Skolen har et ønske om å bruke ledige arealer i kjeller 

til en ekstra SFO-base. SFO-leder har kontor i administrasjonen. 

Skolen har alle spesialrom den har behov for. Kunst og håndverksavdelingen 

består av et grovverksted (sløyd) og et finverksted, med nødvendige lagre og 

støtterom. Skolen har et kombinert kjøkken og naturfagrom som er nyoppusset. 

Biblioteket er fint og lyst, og ligger i et tilbygg på skoleplassen. Skolekjøkkenet er litt 

lite, men er koblet sammen med et stort spiserom/grupperom. Musikkrommet ligger i 

tilfluktsrom i underetasjen. Det er et stort areal, men rommet har ikke vinduer. 

Skolen har også en fin gymsal som er av nyere dato. Det undersøkes 

setningsskader i gymbygget. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet i ene hjørnet av bygget. Her er 

det forkontor, og tre kontorer til SFO-leder, inspektør og rektor. Personalrommet er 

stort og ligger sentralt i personalavdelingen. Det er også personalgarderobe i denne 

sonen. Skolen har etablert møterom i et tidligere arbeidsrom uten vindu. De to 

opprinnelige møterommene er omdisponert til kontor for helsesykepleier/møterom og 

lærerarbeidsrom. 

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på fem rom i personalavdelingen. Tre 

av disse mangler direkte dagslys og utsyn. Samlet areal til kontorarbeidsplasser for 

lærere er 79 m², noe som tilsvarer areal til ca. 13 arbeidsplasser dersom man legger 

norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Skolens uteareal består av en asfaltert indre skolegård, og varierte lekeområder mot 

sør og vest.   
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Slevik skole har mye ledig kapasitet og er ventet å ha det gjennom hele prognoseperioden. Elevtallet ved 

skolen er ventet å holde seg stabilt på rundt 160 elever. 

 

 

 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? EG0 

Ja. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Ja. Det mangler direkte dagslys i noen av 
arbeidsrommene til lærerne. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG1 

Bygget er langstrakt, så det er noe avstand 
mellom funksjonene. Ikke tørrskodd forbindelse 
mellom alle deler av anlegget. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? EG0 

Alle læringsarealer har tilgang fra bakkeplan. Det 
er trapp uten heis opp til 
personalrom/kontorarbeidsplasser for lærere. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? EG1 

Det er behov for oppgradering av overflater i deler 
av anlegget. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Det er noe avstand mellom funksjonene og det er 
ikke tørrskodd forbindelse mellom de ulike delene 
av anlegget. 
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 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Brannslokking 2 (1) 

Drenasje, terrengbehandling 2 

Elkraft: generelle anlegg/ fordeling 2 

Grunn, fundamenter og bæresystem 2 

Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg og himling) 2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Sanitær 2 

Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømanlegg 3 

Utvendig kledning og overflate 2 

 

Kommentar 

• Det er betydelige setningsskader i bygg C og D. Det er gjennomført målinger av setningene det siste 

året, men det er p.t ikke konkludert om setningene har satt seg.  

• Brannslukking er feilregistrert og nedjusteres til TG 1. Det er problemer med alarmsystemet noe som 

gjør at Tele og auto har TG 3.  

• For de tekniske installasjonene har elkraft, sanitær TG 2 grunnet alder og slitasje. Ett av 

ventilasjonsaggregatene har TG3 og må utskiftes, mens tre andre aggregat har TG 2.  

• Innvendig kledning har TG 2 grunnet alder, slitasje og skader som følge av setningsproblematikken. 

Både den utvendige- og innvendige kledningen har vedlikeholdsetterslep som bør utbedres.  
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3.24 Torp skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer (dagens bruk) 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 229 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 58 

Antall personer lærere  22 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 6 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

14 klasserom 

12 grupperom 

Garderober og toaletter 

838 m² 

172 m²  

399 m² 

Torp skole består av flere bygg, men har 

relativt god sammenheng mellom 

funksjonene.  

 

Skolen har grei størrelse på klasserom, og 

grupperom tilgjengelig nær de fleste 

klasserommene. Skolen mangler spesialrom 

til musikk og et av kunst og håndverks-

verkstedene siden rommene er omdisponert 

til klasserom. Skolen har heller ikke egen 

SFO-base. Disse manglene er 

kapasitetsavgrensende faktorer, og vurdert 

kapasitet legger til grunn at rommene skal 

brukes til opprinnelig funksjon.  

 

Siden skolen har elevgrupper som er like i 

overkant av 30 elever, er det 

delingsproblematikk som gjør at kapasiteten 

sprenges lenge før maksimalt elevtall 

oppnås. 

 

 

 

Lager 

Kontor SFO-leder 

16 m²  

18 m²  

 

1 mat og helse 

0 musikk 

1 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 gymsal m/garderober 

48 m² 

0 m² 

117 m² 

62 m² 

374 m² 

 

3 kontorer inkl. 

forkontor 

3 møterom/grupperom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

55 m² 

 

40 m² 

 14 m² 

55 m² 

28 m² 

 

6 arbeidsrom 86 m² 

Samlet bruttoareal 3650 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
244 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 94 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Torp skole består av tre sammenhengende bygg (Nybygget, Admbygget og Sidebygget), samt et 

frittliggende bygg (Musikkbygget). Skolen er bygd på i flere byggetrinn. Dette gir litt avstand mellom noen av 

funksjonene i anlegget.  Skolen har jevnt over god bygningsmessig standard, men det er behov for estetisk 

oppgradering av overflater i deler av byggene. 

De generelle læringsarealene i består av 14 klasserom og 11 grupperom og er 

fordelt på alle bygg. To av klasserommene er omdisponerte spesialrom 

(tekstilverksted og musikkrom). Det er grei tilgang til grupperom nær de fleste 

klasserom, men skolen har ikke andre støttefunksjoner i de generelle 

læringsarealene. I musikkbygget er det ikke grupperom. Garderobene for elevene er 

i hovedsak plassert i korridorer. Garderobekapasiteten i musikkbygget er svært liten.   

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1442 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 288 elever. 

Det er 14 klasserom ved skolen med et samlet areal på 838 m². Klasserommene er 

på 56-68 m². Fire klasserom er 56 m², ni klasserom er 60 m², mens ett er 68 m². 

Skolen har ikke et 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom, og tilgang til 

grupperom varierer noe mellom byggene. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut 

fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 4 m² til lærer).  

Siden spesialrom for kunst og håndverk og musikk er omdisponert til klasserom, og 

SFO ikke har eget rom, trekkes tre klasserom ut av klasseromskapasiteten, slik at 

skolen vurderes med 11 klasserom. Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 271 elever, og omkring 23-26 elever pr. klasse, avhengig av 

romstørrelse. Skolen drives tett opp til maksimal kapasitetsutnyttelse og har 

utfordringer med deling av grupper på mange trinn. Vurdert funksjonell kapasitet 

er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 244 elever. 

SFO har ikke egen base, men baserer seg på sambruk med klasserom. 

Skolekjøkken benyttes også som kjøkken for SFO. SFO-leder har kontor ved 

klasserommene til 1.trinn/SFO. 

Skolen mangler flere spesialrom siden musikkrom og tekstilformingsrom er 

omdisponert til klasserom. Skolen har lite skolekjøkken med fire arbeidsstasjoner, et 

bibliotek og et sløydrom. Kjøkkenet er litt lite, men ellers har funksjonene nok areal. 

Skolen har ikke egen funksjon til naturfag, men det er det få av barneskolene i 

Fredrikstad som har.  

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 2 i Adm.bygget. Her er 

det forkontor, kontor til inspektør og rektor, personalrom og arbeidsrom for lærerne. 

Man må gjennom inspektørkontoret for å komme til rektors kontor. Det er også 

personaltoaletter i denne sonen. Personalgarderoben ligger på plan 1 i Nybygget. 

Skolen har tre møterom i adm.bygget. Møterommene brukes også som grupperom. 

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på seks rom med 3-5 arbeidsplasser 

per rom.  

Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 87 m², noe som tilsvarer areal til 

ca. 14 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 
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Skolens uteareal består av en skolegård mellom byggene, et lekeområde og et 

ballområde nedenfor gymbygget og musikkbygget.   

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Torp skole er fult utnyttet kapasitetsmessig og har utfordringer med gruppedeling slik at skolen har for få 

klasserom. Elevtallet er ventet å ha en svak økning mot slutten av perioden. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG2 

Skolen mangler musikkrom, et kunst- og 
håndverksrom og egen SFO-base, siden disse 
funksjonene i dag brukes til klasserom. Skolen 
svaner også naturfagsrom, men dette regnes ikke 
som en mangel på en eksisterende barneskole. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG2 

På grunn av delingsproblematikk har ikke skolen 
den kapasiteten den har behov for. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Funksjonene har nok areal. Kontoret til 
inspektørene er gjennomgangsrom inn til rektors 
kontor. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG1 

Skolens funksjoner er spredt på flere bygg med 
noe avstand mellom.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Skolen har heis og alle etasjer er tilgjengelige via 
universell utformet tilkomst. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Det er behov for oppgradering av overflater noen 
steder. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Det er noe avstand mellom deler av 
skoleanlegget, men personalarealene er plassert 
sentralt. Ulempe med et frittstående bygg med ett 
klasserom. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Elkraft: lys, elvarme, driftsteknisk 2 

Elkraft: generelle anlegg/ fordeling 2 

Fast inventar 2 

Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg og himling) 2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Sanitær 2 

Utendørs VAR og elteknisk anlegg 2 

 

Kommentar:  

Skolen er bygd i flere byggetrinn. Totalt sett har mellom 50-75% av bygningsmassen TG2 grunnet alder og 

slitasje. Spesielt 70-tallsbygget er generelt dårlig forfatning og har et betydelig vedlikeholdsetterslep. 

Begrensninger i byggets geometri, som takhøyde etc. kan gjøre det vanskelig å totalrehabilitere bygget til 

gjeldene forskrifter og krav.  
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3.25 Torsnes skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 143 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 47 

Antall personer lærere  14 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 4 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

7 klasserom 

10 grupperom 

Garderober og toaletter 

462 m² 

164 m²  

197 m² 

Torsnes skole har et sammenhengende 

skoleanlegg med tre fløyer. Fløy C er et eget 

byggetrinn. Det er god sammenheng mellom 

funksjonene i anlegget.  

 

Skolen har grei størrelse på klasserom, og 

grupperom tilgjengelig nær alle 

klasserommene. Skolen har alle spesialrom 

den skal ha. Både generelle og spesialiserte 

læringsarealer har god standard og 

utforming. Skolen har egen SFO-base i tillegg 

til god sambruksmuligheter på spesialrom. 

Personalarealene er funksjonelle og har en 

fin utforming.  

 

Det er ingen kapasitetsavgrensende faktorer i 

skoleanlegget. 

 

 

SFO-base 86 m²  

 

1 mat og helse 

1 musikk 

2 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 gymsal m/garderober 

98 m² 

38 m² 

253 m² 

58 m² 

362 m² 

 

3 kontorer inkl. 

forkontor 

4 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

50 m² 

 

105 m² 

 18 m² 

56 m² 

34 m² 

 

2 arbeidsrom 75 m² 

Samlet bruttoareal 3805 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
195 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 73 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Torp skole har et sammenhengende bygg med tre fløyer (A, B og C). Bygg C er relativt nytt, og hele 

skoleanlegget har god standard. Plassering av tilbygg gir god sammenheng mellom funksjonene i 

skoleanlegget.  

De generelle læringsarealene i består av sju klasserom og ti grupperom og er 

plassert i C-bygget. Her er det direkte adkomst til to grupperom fra hvert klasserom 

og egne garderober med toaletter til hvert trinn. I tillegg har skolen et amfi på plan 1 

som kan brukes til samling og undervisning for større grupper, og et datarom som 

kan brukes som delingsrom. Det er god standard og utforming på de generelle 

læringsarealene. På loftet i bygg A er et areal innredet som grupperom/aktivitetsrom 

for spes.ped. Dette er en god bruk av et areal som ikke er godt egent til større 

grupper. 

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1062 m². Kapasitet i generelle 

læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de generelle læringsarealene 

(klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en kapasitet på 212 elever. 

Det er 7 klasserom ved skolen med et samlet areal på 462 m². Klasserommene er 

på 65-67 m². Skolen har godt med grupperom samt et amfi som kan brukes som 

støtteareal. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 2,0 m² pr. elev 

(samt 4 m² til lærer). Siden spesialrom for kunst og håndverk og musikk er 

omdisponert til klasserom, og SFO ikke har eget rom, trekkes tre klasserom ut av 

klasseromskapasiteten. Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 217 elever, og 31 elever pr. klasse. Vurdert funksjonell 

kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 195 elever. 

SFO har egen base i underetasjen av bygg B, men baserer seg også på sambruk i 

gymsal, kunst- og håndverksrom og amfi. SFO-leder har ikke eget kontor.  

Skolen har alle spesialrom for en barneskole. Musikkrom ligger ved 

administrasjonen på plan 2 i bygg A. Skolekjøkken er stort og ligger i underetasjen 

av bygg A. Kunst- og håndverksavdelingen ligger sentralt mellom byggene og har 

store fine arealer. Biblioteket ligger ved klasserommene i bygg C og er slik sett godt 

tilgjengelig for elevene. I bygg C ligger en fin gymsal med garderober. 

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 1 og 2 i bygg A. Her er 

det forkontor, kontor til inspektør og rektor, personalrom og møterom på plan 1, 

mens arbeidsrom for lærerne, samarbeidsrom/møterom og personalgarderober 

ligger på plan 2.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på ett lite og et større arbeidsrom, 

med tre og ti arbeidsplasser.  

Samlet areal til kontorarbeidsplasser for lærere er 75 m², noe som tilsvarer areal til 

ca. 12 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Skolens uteareal består av en skolegård med fast dekke tilrettelagt for ballspill og 

noen soner med ulike lekeapparater.    
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Elevtallsprognosen angir en stabil elevtallsutvikling, med noe økning mot slutten av perioden. Skolen har en 

del ledig kapasitet. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Skolen har alle funksjoner den trenger. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Funksjonene har nok areal og god utforming. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Skolen har heis og alle etasjer er tilgjengelige via 
universell utformet tilkomst. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

Det er god sammenheng mellom funksjoner.  

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

 

 

Kommentar:  

Torsnes skole har et svært begrenset vedlikeholdsetterslep. Ventilasjonsanlegg har TG 2 grunnet alder, men 

er funksjonelt og tilfredsstiller dagens behov.  

  

Bygningsdel TG 

Luftbehandling / ventilasjon 2 
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3.26 Trara skole (1.-7. trinn) 

 

 Rom og arealer  

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 365 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 131 

Antall personer lærere  33 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 14 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

19 klasserom 

13 grupperom 

Garderober og toalett 

 

 

1079 m2 

264 m2 

71 m2 

Trara skole er en gammel byskole i et 

langstrakt skoleanlegg over tre etasjer. 

Læringsarealene ligger spredt i bygget. 

Skolen bruker gymsalen som felles 

samlingsrom: Gymsalen ligger i den ene 

enden av anlegget. Skoleanlegget har en litt 

kronglete indre struktur og det er noe avstand 

mellom funksjonene.  

 

Klasserommene er små og skolen kunne 

også hatt litt flere grupperom. Trara skole er 

en arealeffektiv skole - i den forstand at det 

er mange klasserom i forhold til resten av 

funksjonene. Dette er veldig typisk for de 

gamle byskolene.  

 

  

 

SFO-base 56 m²  

 

1 mat og helse 

2 musikk 

4 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

86 m² 

109 m² 

184 m² 

77 m² 

 

8 kontorer inkl. 

forkontor 

1 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

117 m² 

 

20 m² 

 19 m² 

121 m² 

71 m² 

 

8 arbeidsrom 131 m² 

Samlet bruttoareal 7914 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
401 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 91 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG1 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Trara skole er en gammel byskole i et langstrakt skoleanlegg over tre etasjer. Læringsarealene ligger spredt 

i bygget. Skolen bruker gymsalen som felles samlingsrom: Gymsalen ligger i den ene enden av anlegget. 

Skoleanlegget har en litt kronglete indre struktur og det er noe avstand mellom funksjonene. Klasserommene 

er små og skolen kunne også hatt litt flere grupperom. Trara skole er en arealeffektiv skole - i den forstand at 

det er mange klasserom i forhold til resten av funksjonene. Dette er veldig typisk for de «gamle byskolene».  

De generelle læringsarealene i består i dag av 19 klasserom, når ett rom i SFO-

basen er tatt med som klasseromsareal. Det er registrert 13 grupperom ved skolen 

når datarommet er bygd om til 3 grupperom. Dette er under 1:1 forholdet mellom 

klasserom og grupperom. Litt lite grupperom tilgjengelig til elever med særskilte 

behov og behov for skjerming. Skolen har ikke eget samlingsrom utover 

gymnastikksalen – og med et elevtall opp mot 400 elever, er dette en funksjon som 

skolen burde hatt tilgang til. Elevgarderobene er små og ligger i korridorer og 

ganger. I deler av anlegget er det mange elever som skal gjennom korridorene og 

dette gjør det trangt når disse også er garderobeplass. 

Skolen har en tanke om å bygge sammen to grupperom i 1911-bygget til klasserom. 

Dersom dette blir gjort kan skolen få 20 klasserom. Noen klasserom er små – noe 

som gir delingsutfordringer. Skolen burde disponert flere grupperom – både for å 

variere undervisning og til spesialundervisning.  

SFO holder til ved 1. trinn – som har permanent base her. Basen er helt avhengig av 

sambruk med 1. trinn.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1 513 m2. Kapasitet i de generelle 

læringsarealene (klasserom, grupperom, garderober og SFO) utfra en arealnorm på 

5 m2 pr. elev – gir en kapasitet på 303 elever.  

De fleste klasserommene er små (48 – 58 m2) – noe som gir delingsproblematikk i 

skolen. Kapasitet i klasserommene vurderes ut fra en norm på 2,25 m² pr. elev (samt 

4 m² til lærer) i 19 klasserom. Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 446 elever. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av 

maksimal kapasitet og settes til 401 elever. 

SFO har en base/hovedrom på 52 m2. Det går ca. 150 barn i SFO og basen må 

sambrukes med klasserommene til de yngste elevene.  

Skolen har tilgang til alle de fleste spesialrom som en barneskole bør ha, rom for 

mat og helse, musikkrom, bibliotek og verksteder for kunst og håndverk. Kunst og 

håndverksavdelingen er liten – og skolen burde hatt flere og større funksjoner. 

Spesialrommene ligger spredt i anleggene. Tilgang til felles samlingsrom er en 

funksjon som savnes i skolen. Det er gymsal og svømmebasseng ved skolen.  

Administrasjon og personalet ligger samlet i 2 etg. i fløy 2 – sentralt i 

skoleanlegget og i nærheten av inngangspartiet. Her er det kontorer til skolens 

ledelse, personalrom og personalgarderobe. Møteromskapasiteten er liten ved 

skolen – og det kunne vært flere tilgjengelige møterom med tanke på antall ansatte.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på åtte rom med et samlet areal på 

131 m2 – noe som tilsier arbeidsplasser til 22 lærere – når 6 m2 pr lærer legges til 

grunn. Skolen melder om litt lite areal til morsmålslærerne.   
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Skolens uteareal består av en skolegård tilrettelagt for ballspill og noen soner med 

ulike lekeapparater. Det er kort avstand til Fredrikstadmarka og lavvo. Dette er en 

kvalitet for skolen. Det er ellers trangt om plassen for de harde trafikantene. Av- og 

påstigningsfunksjon, parkering, mv skjer på et lite areal. Det er stor trafikk på 

vegsystemet ved siden av skolen – og fasade mot vei får en del trafikkstøy.   

 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Trara skole er fult utnyttet kapasitetsmessig og har utfordringer med gruppedeling på grunn av små 

klasserom. Elevtallet ved skolen er ventet å holde seg stabilt gjennom hele perioden.  
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG1 

Skolen har alle funksjoner den skal ha, men har 
ikke felles samlingsrom utover gymsalen.  

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? 

EG2 

Klasserommene er små og det gir utfordringer for 
effektiv drift på grunn av delingsproblematikk. 
Skolen mangler to klasserom for å være tredelt på 
alle trinn. Skolen har få grupperom. Det er ellers 
lite møteromskapasitet.  

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG1 

Klasserommene er små og det gir mye 
delingsproblematikk og utfordringer knyttet til 
ressursfordeling.  

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  EG1 

Lite helhet i anlegget og uoversiktlig planløsning. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG2 

Garderober i korridorer som også er trafikkareal 
for mange elever. Dette gjør det trangt og lite 
fremkommelig når det er mange elever der. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? EG1 

Behov for oppussing av overflater enkelte steder i 
anlegget. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Det er avstand mellom funksjoner i et langstrakt 
anlegg med flere byggetrinn. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Elkraft: generelle anlegg/fordeling 2 

Elkraft: lyd, elvarme, driftsteknisk  2 

Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) 2 

Sanitær 2 

Utendørs VAR og eltekniske anlegg 2 

Varme 2 

 

Kommentar:  

Skolen består av ulike bygningstrinn fra tidlig på 1900-tallet til om lag 1960-70.  

• Det er kontinuerlig gjennomført verdibevarende vedlikehold, og bygningskroppen er som en konsekvens 

i relativt god stand. Det er likevel noen overflater og dekker som står for et begrenset 

vedlikeholdsetterslep.  

• Store deler at den tekniske infrastrukturen, som elkraft-, varme- og sanitæranleggene har oversteget 

forventet levetid, og har TG 2. Det må forventes høyere kostnader til bevaring, drift, vedlikehold og 

utskifting i årene som kommer. 
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3.27 Trosvik skole (1.-7. trinn) 

 

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 522 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 169 

Antall personer lærere  47 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 18 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

5 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

28 klasserom 

28 grupperom 

Garderober og toalett 

1000 m2 

226 m2 

152 m2 

Trosvik skole består av et sammenhengende 

skoleanlegg bygd i flere byggetrinn. Skolen 

har funksjonelle og gode læringsarealer og 

en enkel og oversiktlig struktur i bygget. 

 

Trosvik skole har gode elev- og læringsareal 

med god kapasitet. Utforming og kvaliteter i 

bygget er moderne og framtidsrettet.  

 

SFO har moderne og gode rammer for å 

utvikle sitt tilbud. Deler av SFO-basen kan 

brukes til klasseromsformål – dersom det blir 

delingsproblematikk ved skolen.  

 

 

Gymsalen er liten – med tanke på at det er 

fire klasser pr trinn.  

 

 

 

SFO-baser 408 m²  

 

1 mat og helse 

3 musikk 

3 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

86,3 m2 

101 m2 

161 m2 

100 m2 

 

8 kontorer inkl. 

forkontor 

1 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

76 m2 

 

13 m2 

33 m2 

84 m 

38 m2 

 

9 arbeidsrom 375 m² 

Samlet bruttoareal 8190 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
673 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 78 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Trosvik skole består av et sammenhengende skoleanlegg bygd i flere byggetrinn, med et hovedbygg med to 

tilbygg. Skolen har funksjonelle og gode læringsarealer og en enkel og oversiktlig struktur i bygget. 

De netto generelle læringsarealene i består i dag av en hovedstruktur med 28 

klasserom og grupperom tilgjengelig i skoleanlegget. Det er registrert ett datarom 

som kan konverteres til klasserom ved behov. Dette gir 1:1 forhold mellom 

klasserom og grupperom. I tillegg disponerer Oasen / spesialpedagogisk avdeling 

noen arealer i skolen. Skolen har også en godt utrustet SFO-avdeling som klassene 

på småtrinnet kan benytte i skoletiden.  

Elevene blir fordelt fint i skoleanlegget med desentraliserte trinninnganger og 

trinnene har egne soner i bygget.  

Skolen mangler ett litt stort og felles samlingsrom – husets hjerte. Ny idrettshall er 

under planlegging. Med ny hall vil deler av disse samlingsfunksjonene kunne 

ivaretas der, avhengig av hvordan hallen realiseres i forhold til skoleanlegget.    

Netto generelt læringsareal (klasserom, grupperom, elevgarderober, toalett, SFO 

og fellesareal, utgjør 3 009 m2, og gir en kapasitet på 602 elever når arealnormen på 

5 m2 pr elev legges til grunn.   

Det totale klasseromsarealet er på 1 795 m2. Klasserommene varierer mellom 56 – 

69 m2. Skolen har godt med støtteareal rundt klasserommene og trinnene. Det er 

derfor grunnlag for å vurdere en kapasitet i klasserommene som tilsier 2,25 m2 pr 

elev (med fratrekk av 4 m2 til lærer). Dette gir da en maksimal kapasitet i klasserom 

på 748 elever i 28 klasserom. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal 

kapasitet og settes til 673 elever. 

SFO har moderne og framtidsrettede funksjoner og arealer. Deler av arealet til SFO 

kan ved behov konverteres til klasserom som en sambruksløsning for de minste 

trinnene. 

Trosvik skole har alle de spesialrom en skole av denne størrelse trenger, med rom 

for mat og helse, musikk, naturfag, bibliotek og to verksteder for kunst og håndverk. 

Med et høyt elevtall burde kanskje skolen hatt et ekstra verksted til dette formålet.  

Når SFO disponerer eget kjøkken, vil Mat og helse kunne disponeres i sin helhet av 

mellomtrinnet. Spesialrommene ligger samlet i hovedbygget. Skolen har kun en liten 

gymsal, og ny idrettshall er nødvendig for at fag- og timefordelingen ved denne store 

skolen skal «gå opp» i kroppsøving.    

Administrasjon og personalarealet ligger sentralt i skoleanlegget – nært 

hovedinngangsparti og kontorarbeidsplasser for lærere i 2 etg. i hovedbygget. Det er 

registrert svært lite møteromskapasitet i administrasjons- og personaldelen. Skolen 

kunne med fordel ha disponert flere og større møterom. Auditoriet og noen allrom 

fungerer til dette formålet, men et elevtall over 500 elever skaper mye 

møtevirksomhet.  

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på ni rom midt i skoleanlegget. Det er 

fine og trivelige lokaler. Det samlede arealet til kontorarbeidsplasser for lærere utgjør 

375 m2 – og gir plass til 63 lærere.   

Skolens uteareal er godt organisert og inndelt. Det er mange formål som krever 

areal, men skolen disponerer godt med uteareal til sin virksomhet.  
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Trosvik skole har hatt et elevtall som ligger en del lavere enn elevtallsprognosen angir. Skolen har en del 

ledig kapasitet. Elevtallet er ventet å holde seg stabilt gjennom hele prognoseperioden. 
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 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? 

EG0 

Ja. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG0 

Ja, når idrettshallen er bygget.  

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Ja. 

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? 

EG0 

Ja. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG0 

Ja. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG0 

God fordeling av funksjoner i anlegget. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Trosvik skole har ingen registrerte bygningsdeler som har TG2 eller dårligere.  

Kommentar 

Skolen vurderes å være i generelt god forfatning, uten behov for tiltak.  
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3.28 Vestbygda ungdomsskole (8.-10. trinn) 

 

 Rom og arealer 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn  

Antall elever ungdomstrinn 171 

Antall barn i SFO  

Antall personer lærere  17 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 3 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

3 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

9 klasserom 

10 grupperom 

1 auditorium 

Fellesareal 

2 Spes.ped-base (Oase) 

Garderober og toaletter 

626 m² 

118 m²  

59 m² 

748 m²   

99 m²   

176 m²   

Vestbygda ungdomsskole har et nytt 

skoleanlegg, tatt i bruk i 2012. Alle rom og 

funksjoner er samlet i ett bygg med to etasjer.  

 

Bygget har en struktur med kulturarena og 

fellesfunksjoner i en sentral kjerne over 

begge plan, og hvor øvrige funksjoner foreles 

rundt denne kjernen.  

 

Generelle læringsarealer og arbeidsrom for 

lærerne ligger på plan 2, mens de fleste 

spesialrom ligger på plan 1. Det er god 

logistikk og sammenheng mellom 

funksjonene i bygget.  
  

 

 

 

 

   

 

1 mat og helse 

1 musikk 

1 naturfag 

2 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

1 læringsverksted 

Kulturarena og kantine 

84 m² 

102 m² 

96 m² 

191 m² 

144 m² 

60 m² 

156 m² 

 

3 kontorer inkl. forkontor 

2 møterom 

Elevtjeneste 

1 personalrom m/kjøkken 

Personalgarderober 

70 m² 

47 m² 

60 m² 

75 m² 

43 m² 

 

3 arbeidsrom 151 m² 

Samlet bruttoareal 4579 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
243 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 70 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG0 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Vestbygda ungdomsskole har et moderne skoleanlegg, tatt i bruk i 2012. Alle rom og funksjoner er samlet i 

ett bygg med to etasjer. Bygget har en struktur med kulturarena og fellesfunksjoner i en sentral kjerne over 

begge plan, og hvor øvrige funksjoner fordeles rundt denne kjernen. Generelle læringsarealer og arbeidsrom 

for lærerne ligger på plan 2, mens de fleste spesialrom ligger på plan 1. Det er god logistikk og sammenheng 

mellom funksjonene i bygget.  

De generelle læringsarealene i består av 9 klasserom, 10 grupperom og ett 

auditorium. Klasserommene er plassert langs fasade mot nord, med grupperom 

tilgjengelig ved fellesareal/gang. Fellesarealet utenfor klasserommene kan også 

benyttes som støttefunksjon/gruppeareal, samt at bibliotek og læringsverksted ligger 

tett på klasserommene. I tillegg er det gode fellesarealer i Kulturarenaen sentralt på 

plan 1. Elevgarderobene ligger i lukkede rom på plan 1 og har direkte kobling mot 

utearealet. Utformingen og plasseringen av garderobene gjør at de fremstår som 

oversiktlige.  

Skolen har et netto generelt læringsareal på 1120 m², når noen av fellesarealene 

utenfor klasserommene er regnet med. Kapasitet i generelle læringsareal ut fra en 

arealnorm på 4,6 m² pr. elev i de generelle læringsarealene (klasserom, grupperom, 

garderober og SFO), angir en kapasitet på 243 elever. 

Det er 9 klasserom ved skolen med et samlet areal på 626 m². Alle kalsserommene 

er 69-70 m². Skolen har 1:1-forhold mellom klasserom og grupperom, samt god 

tilgang på fellesarealer og formidlingsrom som kan brukes som støtteareal. Kapasitet 

i klasserom kan dermed vurderes ut fra en norm på 2,0 m² pr. elev (samt 4 m² til 

lærer). Denne beregningsmåten gir en maksimal klasseromskapasitet på 295 

elever, og omkring 32-33 elever pr. klasse, avhengig av romstørrelse. Denne 

kapasiteten legger til grunn at alle skolens generelle læringsarealer benyttes 

fleksibelt. Dersom skolen dimensjoners ut fra en maksgrense på 30 elever i hvert 

klasserom, er maksimal kapasitet være 270 elever. Vurdert funksjonell kapasitet 

er 90 % av maksimal kapasitet og settes til 243 elever. 

Skolen har alle nødvendige spesialrom for en 8-10-skole, Alle rom har god standard 

og funksjonell utforming. På pan 1 ligger musikkrommet sentralt plassert ved 

kulturarenaen og kan åpnes slik at det kan brukes som scene. I tillegg er det to 

øvingsrom i nærheten. Kantinekjøkken og skolekjøkken er også koblet mot 

kulturarenaen. Ved siden av skolekjøkken ligger kunst- og håndverksavdelingen som 

består av finverksted, grovverksted, keramikkrom og malerom, samt nødvendige 

støtterom/lager. Naturfagrommet er delt i en teorisone og en lab-sone, hver for 15 

elever. På plan 2 ligger et stort bibliotek og læringsverksted sentralt plassert slik at 

alle klasserom har kort vei til disse funksjonene. Skolen har gym og svømming i 

idrettshallen som ligger like ved. 

Ledelsen sine arealer ligger tett på hovedinngangen på plan 1. Her er det forkontor, 

to kontorer til rektor og inspektør, samt et møterom og en romslig sosial sone. 

Personalgarderoben er også plassert i denne sonen. Personalrom ligger på plan 2, 

nærmere kontorarbeidsplassene for lærere og de generelle læringsarealene. 

Elevtjenesten består av fire kontorer, et venteareal og WC, og er godt plassert nær 

hovedinngang og kulturarena - lett tilgjengelig for elevene.  
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Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på tre rom, som er plassert ved de 

generelle læringsarealene til hvert trinn på plan 2. Samlet areal til 

kontorarbeidsplasser for lærere, utenom samarbeidsrommet, er 151 m², noe som 

tilsvarer areal til ca. 25 arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. 

arbeidsplass til grunn. 

Skolens uteareal er sørvendt og godt tilrettelagt for aktivitet. Utearealet inneholder 

blant annet ballbinge, basketbane, håndballbane, sjakk, bordtennis, steinamfi og 

utegrill. Det er planer om å utvikle uteområdet videre med flere aktiviteter. I tillegg er 

det et idrettsanlegg med fotballbaner like ved. Mot nord er det parkeringsplass og 

varelevering/dropoff-sone. 

 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Vestbygda ungdomsskole er ventet å ha et elevtall på rundt 180 elever utover i prognoseperioden, men med 

en liten topp i elevtallet de nærmeste årene. Skolen har ledig kapasitet. 

 

  



Plan for skolebygg 

 

Del I - Vurdering av skoleanleggene 
Oppdragsnr.: 52100211   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2021-11-05  |  Side 136 av 140  

 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? EG0 

Skolen har alle funksjoner den trenger.  

Har lokalene riktig kapasitet for virksomheten, 
og legger kapasiteten til rette for effektiv drift? EG0 

Skolen har tilstrekkelig kapasitet.  

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG0 

Alle funksjoner har riktig størrelse. 

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG0 

Planløsningen er tilpasset skolevirksomheten og 
skolen har en effektiv planløsning som bidrar til 
god flyt i anlegget.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både interne 
og eksterne brukere)? 

EG0 

Kommunikasjonsveiene er gode og lett 
tilgjengelige.  

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? EG0 

Ja. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

E00 

God sammenheng mellom funksjonene. 

 

 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Vestbygda skole har ingen registrerte bygningsdeler som har TG2 eller dårligere.  

Kommentar  

Skolen vurderes å være i generelt god forfatning, uten behov for tiltak.  
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3.29 Årum skole (1.-7. trinn)  

 Rom og arealer 

 

  

Nøkkeltall skoleåret 2020/21 (jf. GSI) 

Antall elever barnetrinn 145 

Antall elever ungdomstrinn  

Antall barn i SFO 39 

Antall personer lærere  13 

Antall personer assistenter/fagarbeidere 3 

Antall personer ledelse, kontortjeneste, 

rådgivere m.m. 

2 

Funksjon Antall rom Nettoareal 

(m² NTA) 

Oppsummering areal-, kapasitets- og 

egnethetsvurdering 

 

8 klasserom 

6 grupperom 

Garderober og toaletter 

474 m² 

94 m²  

134 m² 

Årum skole har et hovedbygg, et frittliggende 

gymbygg og to midlertidige paviljonger. Hele 

skoleanlegget har behov for oppgradering. 

 

Skolen har en del små klasserom og mangler 

grupperom og andre støttearealer nær 

klasserommene. Skolen har egen SFO-base, 

men mangler spesialrom til musikk og et av 

kunst og håndverk-verkstedene. Disse 

manglene er kapasitetsavgrensende faktorer, 

og vurdert kapasitet legger til grunn at de 

manglende funksjonene etableres i 

eksisterende rom.  

 

Personalarealene er noe trange og skolen 

mangler møterom. 

 

 

 

 

 

SFO-base 63 m²  

 

1 mat og helse 

0 musikk 

1 kunst og håndverk 

1 bibliotek 

39 m² 

0 m² 

48 m² 

37 m² 

 

2 kontorer inkl. 

forkontor 

0 møterom 

1 helsesykepleier 

1 personalrom 

Personalgarderober 

35 m² 

 

0 m² 

 19 m² 

39 m² 

10 m² 

 

5 arbeidsrom 61 m² 

Samlet bruttoareal 3368 m² 

Samlet vurdering av maksimal kapasitet og 

kapasitetsutnyttelse 2020/21 
140 elever 

Kapasitetsutnyttelse på 103 % 

Samlet vurdering av funksjonell egnethet EG2 
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 Beskrivelse av skoleanlegget og vurdering av kapasitet 

Årum skole består av et hovedbygg som er bygget på i to omganger, et frittliggende gymbygg og to 

midlertidige paviljonger. Skolen mangler flere spesialrom. Hele skoleanlegget bærer preg av å ha behov for 

oppgradering.   

De generelle læringsarealene i består av åtte klasserom og seks grupperom og er 

plassert på plan 1 i hovedbygg og i de to paviljongene. Grupperommene ligger til 

dels langt fra klasserommene, tre av dem ligger ved personalarealene på plan 2. 

Dette gjør dem lite fleksible i bruk som støtteareal til klasserommene. Ett av 

grupperommene er i bruk som spes.ped.-avdeling/arbeidsrom for elever. 

Elevgarderobene ligger i korridor/trafikkareal. 

Slik arealene blir benyttet i dag, har skolen har et netto generelt læringsareal på 

725 m². Kapasitet i generelle læringsareal ut fra en arealnorm på 5 m² pr. elev i de 

generelle læringsarealene (klasserom, grupperom, garderober og SFO), angir en 

kapasitet på 145 elever. 

Det er åtte klasserom ved skolen med et samlet areal på 474 m². Klasserommene er 

på 52-73 m². Fem klasserom er på 52-56 m², to klasserom er på 68 m² og ett er på 

73 m². Skolen har få og lite tilgjengelige grupperom og har heller ikke noe støtteareal 

utover dette. Kapasitet i klasserom vurderes derfor ut fra en norm på 2,5 m² pr. elev 

(samt 4 m² til lærer). Siden skolen mangler et av verkstedene for kunst og håndverk 

og musikkmusikkrom, trekkes ett klasserom og et stort grupperom ut av 

klasseromskapasiteten. Denne beregningsmåten gir en maksimal 

klasseromskapasitet på 156 elever, og 19-28 elever pr. klasse, avhengig av 

romstørrelse. Vurdert funksjonell kapasitet er 90 % av maksimal kapasitet og 

settes til 140 elever. 

SFO har egen base i hovedbygget, og har sambruk av skolekjøkken som ligger ved 

siden av basen. SFO-leder har ikke eget kontor.  

 

Spesialrommene på skolen består av en til dels utdatert sløydsal med maskinrom, 

et lite skolekjøkken, et lite bibliotek og gymsal med garderober. Skolen mangler 

musikkrom og finverksted til kunst og håndverk.  

Administrasjon og personalarealet ligger samlet på plan 2 i hovedbygget. Her er 

det forkontor, kontor til rektor, personalrom, kopirom og arbeidsrom for lærerne, 

samt tre grupperom. Skolen mangler personalgarderobe og møterom. 

Kontorarbeidsplassene for lærere er fordelt på fem arbeidsrom. Samlet areal til 

kontorarbeidsplasser for lærere er 61 m², noe som tilsvarer areal til ca. 10 

arbeidsplasser dersom man legger norm på 6 m² pr. arbeidsplass til grunn. 

Skolens uteareal består av en stor og åpen skolegård, tilrettelagt for ballspill og 

noen soner med ulike lekeapparater samt ballbinge. Skolen har en oversiktlig 

trafikksituasjon ved hovedadkomst, med blanding av myke og harde trafikanter. 

Parkeringsplassen ligger helt inntil skolebygget og elevene går gjennom 

parkeringsplassen for å komme til skolebygget, uten at det er lagt til rette for trygg 

ferdsel.  
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 Elevtallsprognose og kapasitetsutnyttelse  

Årum skole er fult utnyttet kapasitetsmessig og har/får utfordringer ift. gruppedeling. Elevtallet er ventet å 

øke kraftig fra 2025. Utbyggingsplanene som ligger til grunn for denne elevtallsutviklingen er noe usikre.  

 

 Vurdering av skoleanleggets funksjonelle egnethet 

Vurderingsspørsmål Vurdering Kommentar 

Har skolen rom for alle funksjonene som 
virksomheten trenger? EG2 

Skolen mangler flere spesialrom, møterom og 
personalgarderobe. 

Har lokalene riktig kapasitet for 
virksomheten, og legger kapasiteten til rette 
for effektiv drift? EG3 

Skolen har for lite klasseromskapasitet ift elevtallet 
og mangler grupperomskapasitet. 

Har lokalene og rommene riktig størrelse og 
utforming for virksomheten?  

EG1 

Klasserommene har nok areal til 
gruppestørrelsene skolen har i dag og har en grei 
utforming.  

Er den totale planløsningen i skoleanlegget 
tilpasset skolevirksomheten?  

EG1 

Plassering av grupperom på plan 2 er upraktisk. 
Det er avstand mellom funksjonene i paviljonger 
og hovedbygg.  

Er kommunikasjonsveiene tilgjengelige og 
gode for virksomhetens brukere (både 
interne og eksterne brukere)? EG3 

Skolen har ikke heis og det er ikke universell 
utforming av hovedinngang eller adkomst til 
paviljonger. 

Er lokalene/arealene/bygget skolen 
disponerer estetisk gode og trivelige? 

EG2 

Skolen fremstår som nedslitt med stort behov for 
oppgradering, og har to frittstående midlertidige 
paviljonger. 

Avstand/nærhet mellom funksjonene. 

EG1 

Det er noe avstand mellom funksjoner i paviljonger 
og hovedbygg, og grupperom ligger til dels langt 
fra klasserom.  
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 Vurdering av skoleanleggets bygningsmessige tilstand 

Tilstandsgrad 

Bygningsdel TG 

Drenasje, terrengbehandling 2 

Elkraft: generelle anlegg/fordeling 2 

Elkraft: lyd, elvarme, driftsteknisk  2 

Fast inventar 2 

Innvendig kledning, overflater (gulv, vegg, himling) 2 

Luftbehandling / ventilasjon 2 

Sanitær 2 

Tele og auto: generelle anlegg, svakstrømanlegg 2 

Utendørs VAR og eltekniske anlegg 2 

Utendørs kledning og overflate 2 

Varme 2 

Vinduer, ytterdører 2 

 

Kommentar 

Årum er en eldre skole fra 50-tallet. Verdibevarende vedlikehold er ikke gjennomført, noe som har medført et 

betydelig vedlikeholdsetterslep ved skolen. 

• Elkraft er vurdert til TG2, men grenser mot TG3 og bør utbedres.  

• Flere av skolens funksjoner har ikke ventilasjon.  

• Sanitæranlegget har TG 2, hovedsakelig grunnet alder. 

• Bygningskroppen er slitt og har behov for rehabilitering/oppgradering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


