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Sammendrag
Skolens uteområde og prinsipper for utforming
Rapporten peker på forskning og erfaringer med størrelse og utforming av skolens område, og har ut fra
dette definert seks kvalitetskriterier for gode utearealer. Uteområdene for Tangenåsen ungdomsskole,
Nesoddtangen barneskole og Alværn ungdomsskole er vurdert opp mot kvalitetskriteriene.
Størrelse på skolenes uteområder må sees i sammenheng med innholdskvaliteter, og hvordan en ønsker å
legge til rette for de aktiviteter som skal skje der.
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Innledning
Om oppdraget

Nesodden kommunestyre har vedtatt et arealkrav for skolenes uteområde på minimum 25m2 per elev (Kst12/20).
Skolens uteområde forstås her som en generell betegnelse på det utearealet som er til bruk for både frie og
organiserte aktiviteter både i og utenom skolens åpningstid. Skolens uteområde forstås videre som en
integrert del av skoleanlegget, og representerer dermed en del av skolens pedagogiske virksomhet.
Presiseringer av skolenes uteområde er dokumentert i kommunens egne beregninger av skoleareal, og
arealer til bygningens fotavtrykk, parkering og bilveier faller utenom avgrensningen av skolens uteområde.
Tilleggsarealer omfatter friområder/turområder i umiddelbar nærhet, skog, akebakker og turstier som en
utvidet del av skolens uteområde, samt tiltak på egen tomt, slik som grønne tak.
Med utgangspunkt i kommunestyrevedtaket er Norconsult engasjert for å vurdere kvaliteter og
bruksmuligheter som finnes for elever i uteområdene for Tangenåsen ungdomsskole, Nesoddtangen skole
og Alværn ungdomsskole.
Fordi uteområdene er en viktig arena i barnas og elevenes liv, både i og utenom skoletid, og fordi både
barneskoleelever og ungdomsskolelever er i en alder der de går gjennom store kroppslige og emosjonelle
endringer, bør det være en målsetning at elevene medvirker i spørsmål tilknyttet skolens uterom. Ulike
aldersgrupper har ulike interesser og preferanser, og uteområdene bør imøtekomme disse. Demokrati og
medborgerskap som tverrfaglig tema i fagfornyelsen vil kunne åpne for at en slik medvirkningsprosess kan
løftes frem som en del av skolenes undervisning, og gjøre et slikt prosjekt til elevenes prosjekt.
I planlegging og utforming av fysiske miljø, er det viktig å svare på spørsmål som: hva slags sted ønsker
man å skape, og for hvem? Hva slags funksjon og behov skal uteområdene dekke? Hva er elevene opptatt
av å gjøre utendørs i sine, til dels korte, pauser? Hvilke aktiviteter skal det invitere til? Det anbefales at det
ved ytterligere utredning og utforming av skolenes uteområder legges opp til en bred medvirkning. Barn og
unge som føler tilhørighet til både prosess og prosjekt, blir gjerne aktive brukere i etterkant.
Norconsult har i dette oppdraget fått innspill fra Nesodden kommunes Ungdomsråd, og fra Fokusgruppe
skolestruktur (innspill fra fokusmøte 4). Enkelte av innspillene er tatt med og referert til i denne rapporten.
Hensikten med denne rapporten er å belyse muligheter og handlingsrom når det gjelder å skape uterom av
høy kvalitet der det er knapphet med uteareal på Nesodden. På den måten vil den fungere som et verktøy
for planlegging av nye skoler i fremtiden. Rapporten vurderer tre skoler opp mot ulike vurderingskriterier for
kvalitet av uterom.

1.2

Sentrale føringer for størrelse og utforming av skolenes utearealer

Det er ingen krav til størrelse og utforming på skolenes utearealer fra sentrale myndigheter. I det følgende
gjengis de generelle formuleringene i Opplæringsloven og fagfornyelsen, samt den veiledende normen som
angis i Forskrift om miljørettet helsevern, med veileder.
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Opplæringsloven
Opplæringsloven (§9A-2) slår fast at «Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring». Dette gjelder både for det psykososiale og det fysiske miljøet, inne og ute .

Forskrift om miljørettet helsevern – med veileder
Veileder til forskrift for miljørettet helsevern (2014) presiserer at barn og unge skal stimuleres motorisk,
fysisk, sosialt og intellektuelt.
Veilederen angir en generell anbefaling om minimum 50m2 pr elev. For nye skoler er anbefalingen:
•
•
•

Færre enn 100 elever samlet minimumsareal ca 5000 m2
Mellom 100 og 300 elever samlet minimumsareal ca 10.000m2
Flere enn 300 elever samlet minimumsareal ca 15.000 m2 med tillegg på 25m2 for hver elev over
300.

Avhengig av skolestørrelse og tilgjengelig areal, legges det til grunn at det tilgjengelige utearealet uansett
må gi elevene mulighet for følgende funksjoner:
•
•
•

Rom for utøvelse av allsidig og variert fysisk aktivitet.
Rom for ulike typer sosial/trivselsfremmende aktiviteter.
Rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring.

Det er hensiktsmessig å sonedele uteområdet, og det skal tas hensyn til elevers ulike alder, funksjons- og
ferdighetsnivå, og det må sikres universell utforming og adkomst til de ulike sonene. Uteområdet skal ha
flere helt eller delvis overbygde soner, sosiale soner, soner for aktivitet og bevegelse, i tillegg til soner der
elevene naturlig kan trekke seg tilbake.
Det presiseres at Helsedirektoratet, ved to anledninger på Utdanningsdirektoratets konferanse om fysisk
læringsmiljø (i 2019 og 2018), har understreket at den veiledende normen er under revisjon, og at man i en
fremtidig veileder i større grad vil vektlegge utearealenes kvaliteter fremfor et fokus på antall kvadratmeter.

Fagfornyelsen og uterom
Relevans, dybdelæring, tverrfaglighet og sammenheng, samt kompetanse i fagene står sentralt i
fagfornyelsen. Elevene skal lære mer og bedre, og skal bli best mulig rustet for fremtiden. Når skolens
uteområder kan forstås som en forlengelse av skolens innendørsarealer, hvilken betydning får så
fagfornyelsen for skolens uteområde?
Skolens uteområde bør inneholde mange ulike steder og soner, steder som gir muligheter for samarbeid,
kommunikasjon, utforsking og kreativitet, på lik linje med arealene inne i skolebygningen, både til bruk i
pauser og undervisning. Klima og årstider skaper både begrensninger og muligheter for bruk av utearealene,
og til syvende og sist er det skolen og lærerne som selv velger i hvilken grad utearealene skal tas i bruk som
læringsarena.
Utearealene er også rekreasjonsarena. Elevgruppen er mangfoldig, og det er dermed viktig med variasjon i
uteområdene. Det sosiale er sentralt, og det bør derfor legges til rette for aktiviteter som fremmer inkludering.
Videre må det være opp til elevene å skape mening ut fra omgivelsene, og omfanget av funksjonsbestemte
aktiviteter/apparater bør minimeres. Store uterom er positivt for variasjon, men blir det for stort, rekker ikke
elevene nødvendigvis bort til aktivitetene i pausene.
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Skolens uteareal skal tilby:
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet.
Rom for ulike typer sosial aktivitet.
Trygge og trivselsskapende omgivelser for rekreasjon.
Rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring.
Rom for spenning og uforutsigbarhet.
Opplevelse av lokal identitet.
Estetiske og kunstneriske opplevelser i aktivitet og avkobling.

Innspill fra Nesodden kommunes ungdomsråd

I dette oppdraget inkluderes, som omtalt i rapportens kapittel 1.2, innspill fra Ungdomsrådet, samt relevante
innspill fra Fokusmøte 4, avholdt 25.06.202.
Innspill fra Ungdomsrådet – Hva trengs i skolegården? (august 2020).
-

-

-

-

-

-

Stort uteareal. Det skal være plass til å bevege seg, plass til å drive med fysiske aktiviteter osv, uten
at det forstyrrer andre som ikke er involvert i det. Det bør også være plass til at folk kan trekke seg
tilbake uten å omgås alle andre.
Lagt opp til å kunne spille ballspill. Det er nødvendig med fotballbane, basketballbane og bordtennis.
Det må også være mulig å spille volleyball i friminuttene.
Fungerende sportsutstyr
Skaterampe og tilretteleggelse for skating
Sitteplasser til alle. Det er et problem på mange av skolene i dag at det ikke er nok sitteplasser. Det
må være nok benker og sitteplasser til alle som ønsker å sitte i friminuttene. Det bør regnes plass til
at i hvert fall en femtedel av elevene skal kunne sitte ute.
Skogsområdet: vi krever et skogsområde med størrelse avhengig av mulighetene i området. Et
eksempel på et slik skogsområde er det lille hjørnet med skog på Tangenåsen. Vi mener at et
skogsområde i hvert fall må være på størrelse med det på Tangen, helst større.
Variasjon og fleksibilitet. Viktig med stor variasjon i tilbudet for skolebarna. Ulik type kvalitet fordrer
at det er kvantitet. Bør ha rom for å trekke seg tilbake, sitte på en høyde for å se andre men ikke bli
sett selv, vandreløyper, varierte underlag slik at man kan lekeslåss og falle trygt og noe som er mer
hardt så man kan leke en-spretten. Det må være flere basketballkurver (Innspill fra foreldregruppen
Nesoddtangen skole), bør være lett tilgjengelig ballbaner på bakkeplan, små aktiviteter som å gå på
line, bordtennis, skating. Legge til rette for klatring i skrenten hvis det er forsvarlig og /eller små
klatrevegger. • Vi ønsker at det tas godt vare på all naturen. Den er verdifull for både skolen og
innbyggere. Naturen i uteområdet kan brukes i uteskole, lek og undring osv. Vi ønsker at det legges
til rette for å benytte utearealene som en utvidelse av klasserommet. Det bør legges fysisk til rette
for aktivitet i naturen, slik at den tåler det.
Fellesområdet og en aula for barneskolen mangler i dag og er svært ønsket.
Ungdomsmiljøet er veldig viktig. Nesodden skiller seg ut med rusproblematikk og derfor er det viktig
å få inn arenaer som gjør at ungdommer har et sted å være også etter skoletid. Må få på plass
samlingspunkt som ivaretar behovene til ungdommen.
Fokusgruppen er skeptisk til hjørner og kroker som barn og ungdom kan gjemme seg bak. Disse
sonene kan være risikoplasser som man ikke ønsker i en skolegård. Dette bør tenkes på i den
videre planleggingen. Grønt areal kan bidra til å gi mer intimitet og samtidig bevare åpenheten, men
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utformingen er viktig. Godt overblikk og fange opp situasjoner raskt er avgjørende for å kunne drive
tilsyn og inspeksjon i skolen.
Dialog med barn og ungdom i den videre prosessen for å finne ut hva de trenger og ønsker seg.
Arenaene for barn og unge må planlegges på en ordentlig måte.
Aktivitet, cafe og klubb for ungdom må vektlegges.
Ungdom etterlyser flere steder å henge

Plass til å bevege seg, drive med fysiske aktiviteter, samt plass til å kunne trekke seg tilbake, sitteplasser og
utnyttelse av skogsområdene også til undervisning, steder å henge fremheves som viktig.
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Forskning og erfaring med størrelse og utforming av
skolens uteområde

Skolens uteområder skal ivareta hele barndommen og hele ungdommen, både i og utenfor skoletiden, i dag,
i morgen og i fremtiden.
Uteområdet er et sted for et mer uformelt samspill mellom elevene, og vil tolkes av elevene i forhold til de
forutsetninger og handlinger de selv bærer med seg, men også i forhold til hva uterommet i en gitt situasjon
oppmuntrer til. De fysiske rammene utendørs på skolen kan stimulere til eller begrense lek og interaksjon.
Utformingen har betydning for hva som er mulig og hva det inspireres til av handlinger, samtidig som de
fysiske omgivelsene med definerte arealer kan være med på å fortelle hvem man er og hvilken gruppe man
tilhører (f.eks. 1. klassing (sandkassa), 5. klassing (klatreveggen), gutt (fotballbanen), jente (sittegruppe),
elev (leker), lærer (går inspeksjon)) (Ulleberg, 2006 s.46).
Skolens uteområder skal ivareta mange viktige funksjoner, og kan forstås som en forlengelse av skolens
innendørsarealer. Med et kritisk perspektiv på norske skoleanlegg, kan man gjerne peke på et skille mellom
hode og kropp som går ved skoleveggen. Elevenes hode aktiviseres innenfor skolebygningens vegger,
mens kroppen passiviseres med stoler og pulter. Ute i de korte pausene i løpet av dagen, aktiviseres
kroppen utenfor skolebygningens vegger, mens tankene passiviseres. I stor grad dreier det seg altså om
aktiviteter med høy fart (for eksempel ballspill og løpeaktiviteter) på norske skolers uteområder.

2.1

«Uteområder i barnehager og skoler»

Formålet med rapporten «uteområder i barnehager og skoler» (NMBU 2019), var å fremskaffe kunnskap
som skulle gi nye anbefalinger for innhold og arealstørrelse for uteområder i skoler og barnehager.
Rapporten konkluderte med et anbefalt uteareal på 30m2 per barn for nye anlegg, 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.
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:
«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
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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:
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

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

«Landscape as Playscape»

Ingunn Fjørtoft fant i sin avhandling «Landscape as Playscape. Learning effects from playing in natural
environment on motor development in children» en sannsynlig sammenheng mellom funksjonalitet i
landskapet og ulike former for lek, og at allsidig lek i naturmiljø har en gunstig virkning på barns motoriske
utvikling.
Fjørtoft peker på betydningen av innholdet i skolens uteområder, at det må tilpasses alder og kjønn, og at
det generelt er nødvendig med variert landskap i skolens uteområder.

2.3

Grün macht Schule – enkle midler bevarer natur og minimerer slitasje

«Grün macht Schule» er en rådgivningstjeneste i Berlin for utforming av skolegårder og barnehager, som har
fokus på hvordan en i uteområdene kan gjøre relativt store endringer, med kun små midler. Eksempler er
tiltak som naturlige elementer (stokker/steiner/trestier), som minimerer slitasjen på selve underlaget
(gresset), men som ikke endrer muligheten for å leke i /på det. Det pekes også på det faktum at elevene
tradisjonelt sitter mye gjennom undervisningen innendørs, og at tradisjonelle stoler og sittebenker dermed
nødvendigvis ikke er det beste alternativet for utendørs sittemuligheter, i både undervisningssammenheng
og i pauser.
Elevene tilbringer mer tid enn noen gang på skolen, og «Grün macht Schule» fremhever i den sammenheng
at hvordan de fysiske miljøene er utformet, hva de tilbyr og hvilke opplevelser de gir, er med på å farge
elevenes holdninger og verdier.

x:\nor\oppdrag\bergen\519\62\5196238\5 arbeidsdokumenter\skoler i nesodden kommune_uteområde og
nærmiljø\rapport\skolens uteområde 10_09_etterks.docx

2020-09-10 | Side 10 av 27

Skolens uteområde
Prinsipper for utforming
Oppdragsnr.: 5196238

Dokumentnr.: 1 Versjon: 1

Figur 1 Å bevare naturen i skolegården, kilde: Grün macht schule (2014)

2.4

Å Komme og gå, å klatre- henge- slenge, å hoppe og løpe, å bygge og bo, å
stimulere sansene – erfaringer med utvikling av små skolegårder

Bjørbekk & Lindheim (1999), har i sin idé- og erfaringsrapport identifisert det å komme og gå, å klatrehenge- slenge, å hoppe og løpe, å bygge og bo, å stimulere sansene, som vesentlig for uteområdenes
kvalitet, og viktige aktiviteter i barn- og unges liv. Dette er kvaliteter det kan tilrettelegges for uavhengig av
uteområdenes størrelse.
Rapporten fremhever at skoler som grenser til, eller som har naturtomt som del av skolens areal, innehar en
viktig kvalitet. Natur i seg selv er det beste sted for kreativ lek, blant annet. Ved å trekke inn naturlige
elementer som sten, slengtau, bålplass, stokker og steiner skapes muligheter for romdannelse.
Utforming og valg av materialer og vegetasjon kan legge til rette for stimuli av ulike sanser. Øyet stimuleres
ved å ha gode ting å feste blikket på, derfor er skolebygningens utseende og skolegårdens visuelle uttrykk
viktig. Øret stimuleres av gode og nyanserte toner som gir god påvirkning på sanseapparatet. Luktesansen
er ofte undervurdert, men negativ assosierte lukter slik som støv, skitt, søppel og uventilerte toaletter kan
skape en negativ opplevelse av utemiljøet og trivsel. Smakssansen og den taktile sansen hører også med
for en økt trivsel i skolens uteområde. Disse sansene er ofte undervurdert i skolens uteområde (Bjørbekk &
Lindheim, 1999).

2.5

Utearealenes betydning for fysisk aktivitet på ungdomsskoler

Masteravhandlingen «Utearealenes betydning for fysisk aktivitet på ungdomskoler» (Hartveit 2014) ser på
hvilke faktorer som kan påvirke fysisk aktivitet blant ungdomsskoleelever og hvilken rolle utformingen av det
fysiske utemiljøet spiller inn på dette. Ettersom det er gjort færre studier på ungdomsskoleelevers adferd i
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skolegårder enn av barneskoleelever, ble det gjort egne observasjoner i dette studiet. Observasjonene viste
at ungdomsskoleelevene i større grad bruker harde flater og oppbygd terreng, og i mindre grad natur og
ulent terreng. Likevel legger naturområder til rette for vandreruter som er spesielt viktig for
ungdomsskoleelever.
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Kvalitetskriterier for gode utearealer

I det følgende presenteres en liste over kriterier som vil danne grunnlag for å vurdere kvaliteter og
bruksmuligheter for Tangenåsen, Nesoddtangen og Alværn. Kriteriene er utarbeidet på grunnlag av
forskning og erfaringer beskrevet i kapittel 2.

1. Trygge og trivselsskapende omgivelser for rekreasjon / Utforming av bygningsmasse for å
skape gode klimaforhold
Her vurderes skolenes uteområde i forhold til solforhold og hvorvidt bygningsmassen skaper soner
for skjerming for vind og ly for regn og snø. Bygningsstrukturen har mye å si for romlighet og
skyggeforhold, og dette påvirker trivselen for elevene og hvilke områder de bruker.
Det er viktig at skolens uteområde gir trygghet, er trivselsskapende og integrerende. Slike tiltak kan
både være mobbeforebyggende tiltak, at uteområdet er universelt tilgjengelig, trafikksikkert, godt
med fallunderlag, rikelig med vegetasjon, nok sykkelparkering, adkomst fra gang- og sykkelveier,
nok utearealer under tak, god belysning, støyskjerming og kunst og dekor. Denne rapporten er
avgrenset i omfang fra å gå inngående inn på denne typen registrering, men det er viktig å fremheve
verdien av dette for å skape høy kvalitet til skolens uteområde.

2. Opplevelse av lokal identitet / Utnyttelse og ivaretagelse av naturkvaliteter
Her vurderes opplevelsen av lokal identitet som kan være med på å gi barn mer tilhørighet og at de
føler seg hjemme. Først og fremst vurderes ivaretagelse av eksisterende naturkvaliteter ettersom
dette er et viktig element som bidrar til en lokal forankring og merverdi. Med eksisterende
naturkvaliteter menes hovedsakelig terreng, topografi og vegetasjon. Naturkvaliteter er viktige som
sosiale møteplasser, til lek, mangfoldig bruk og motorisk utvikling. Naturområder kan bidra til økt
fysisk aktivitetsnivå og kan muligens bedre kognitive ferdigheter. De kan bidra til å fremme mer
variert bruk og lek, og vegetasjon beskytter mot uønsket UV-stråling. I tillegg appellerer
naturområder til alle, uavhengig av kjønn.
3. Gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet, og rom for å tilegne seg ny kunnskap
og utøve virkelighetsnær læring
Her vurderes det hvorvidt det er god tilgang på fysiske elementer, variert innhold med funksjoner
tilpasset alle og forskjellig arealdekke/arealtyper. Samlet bidrar dette til økt bruk av uteområdene og
har positiv betydning for fysisk aktivitet. Funksjonene må appellere til alle skolens elever; ulike
aldersgrupper, kjønn og funksjonsnivåer. Det er også nødvendig med utstyr som ikke er
funksjonsbestemte. Disse er med på å stimulere egen kreativitet og fantasi, og skaper møteplasser
som elevene kan ta i bruk på den måten de selv ønsker.
4. Overordnet rominndeling: Rom for ulike typer sosial aktivitet, spenning og uforutsigbarhet
Her vurderes skolens uteområde i forhold til soneinndeling. Elever har behov for ulike soner for å
betrakte og å «henge» og soner for allsidig fysisk aktivitet. En god skolegård kan føre til økt fysisk
aktivitet og det er gjort flere studier av at mobbing reduseres når utearealene rundt skolen omformes
til allsidige arealer. Dette gir elevene mulighet for å finne steder og aktiviteter de trives med, og de
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får utfolde sine behov. Mindre barn bruker skolens uteområde mer aktivt, men barn er forskjellige og
har ulike behov som må imøtekommes. For at uterommet skal appellere til et mangfold av elever er
det bedre med flere mellomstore soner som har gode forbindelser og som ikke er
funksjonsbestemte, fremfor én stor monofunksjonell flate, slik som f.eks en fotballbane. Fotballbaner
er attraktive aktivitetsområder i skolens uteområde, men det anbefales å gå ned på dimensjonen på
banen for å få plass til flere typer aktivitet og oppholdssoner om det er knapphet på arealene i
skolens uteområde.
5. Estetiske og kunstneriske opplevelser i aktivitet og avkobling. Sansestimuli
Her vurderes den estetiske og sanselige verdien av skolens uteområde. Som en kontrast og
komplettering av den teoretiske og abstrakte virksomhet med ord, tall og teori inne i klasserommet
trenger barn og ungdom å få stimulert sitt sanseapparat. Dette har vist seg å være av stor betydning
i skolens uteområde fordi et barn med stimulerte sanser er i stand til å ta imot mer lærdom enn et
barn hvor sansene har fått lov til å sløves (Bjørbekk & Lindheim, 1999).

6. Sesongvariasjon
Her vurderes sesongstrategien i skolens uteområde. Skolens uteareal spiller en viktig rolle som rom
for lek og utfoldelse i skoletiden og som potensiale som et utvidet klasserom for læring og utvikling.
Ettersom skoleåret favner om alle årets sesonger, bør også skolens uterom være et godt sted å
være gjennom alle sesongene. Skolens uteområde fungerer også som et nærmiljøanlegg og bør
tilby lek og aktivitet gjennom hele året.
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Beskrivelse og vurdering av uteområdene for Tangenåsen,
Nesoddtangen og Alværn
Tangenåsen ungdomsskole

Areal på skolegård: 6900m2
Dagens elevtall: ca 260
Uteareal per elev i dag: ca 27m2

Figur 2 Uteområde Tangenåsen ungdomsskole
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Vurdering av uteområdene

1. Trygge og trivselsskapende omgivelser for rekreasjon / Utforming av bygningsmasse for å
skape gode klimaforhold

Skolebygget danner et atrium som skjermer for støy og gir ly for vind. Den ene fløyen av bygget
skaper et uterom på bakkeplan med takoverdekke og skjermer for nedbør. Det er delvis skygge
deler av skoledagen i atriet, men ellers har skoletomten gode solforhold. Området langs fylkesveien
Vestveien ligger i rød støysone, og for å redusere støy og øke kvaliteten til hele skolens uteområde
bør det vurderes ulike støyreduserende tiltak langs veien.

2. Opplevelse av lokal identitet / Utnyttelse og ivaretagelse av naturkvaliteter
Skolen danner et atrium rundt en eksisterende bergrabb med furutrær, og har på den måten i dette
området beholdt og fremmet noe av den eksisterende naturen på tomten. Trærne er med på å skape
en lun og naturpreget oppholdssone og fremhever identiteten til området skolen ligger i. Skolebygget
er også en del av kommunesenteret Tangenten og er på den måten godt forankret som en del av
sentrum og identiteten i området. Ellers har skolens uteområde få innslag av naturelementer, lite
variasjon i terreng og skrinn vegetasjon. Det er lite vegetasjon som kan skape aktiviteter eller skape
ulike soner for ulike aktiviteter. For å høyne kvaliteten bør det etableres mer vegetasjon som kan
bidra til å skape varierte og mindre soner.

3. Gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet og rom for å tilegne seg ny kunnskap
og utøve virkelighetsnær læring.
Skolens uteområde består av ulike arealtyper slik som en åpen gresslette, grusbane, basketballbane
og et betongstøpt skateanlegg. Atriet har delvis betong og tredekke i tillegg til bergrabben. Utover
dette er det få og liten variasjon av fysiske elementer og arealdekke i uteområdet.
Det er viktig at skolens uteområder gir rom for utfoldelse av allsidig fysisk aktivitet ettersom denne
aldersgruppen blir stadig mer inaktive. Studier viser også at mobbing kan reduseres kraftig når
utearealene rundt skolen omformes til allsidige arealer. Det gir elevene mulighet for å finne steder
der de trives og hvor de får utfolde sine behov. Uteområdet tilbyr en løpebane, skatebane, fotball- og
basketbane. For å høyne kvaliteten bør det skapes mindre soner for opphold og annen aktivitet som
ikke innebærer ballspill slik at det appellerer til begge kjønn og ulikt funksjonsnivå. Slike aktiviteter
kan f.eks være slakk line, snøballblink eller buldrevegg.
Ungdommene har behov for egentid og behov for sosial interaksjon for å utvikle sosiale ferdigheter.
Skolens uteområde bør legge til rette for dette. Atriet skaper en uformell møteplass med varierte
sittemuligheter, men utover dette er det få soner for uformell «henging». For å høyne kvaliteten til
uterommet bør det suppleres med flere sittegrupper og møteplasser i varierende utforming.
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For å legge til rette for ungdommenes utvikling av kreativitet bør skoleområdet gi muligheter for
endring av eget fysisk miljø og tilrettelegge for skapende aktivitet. Uteområdet har ingenting som
tilbyr dette i dag og for å høyne kvaliteten bør det suppleres flere skapende aktiviteter slik som
mekkeverksted, taggemur og mobile elementer.
For å legge til rette for utvikling av intelligens og utvikling av sanseapparatet bør skolens uteområde
kunne bidra til tilegnelse av ny kunnskap og muligheter for å utøve virkelighetsnær læring. Her er det
også lite som tilbyr dette, og det anbefales å tilføre dette for å høyne kvaliteten til uteområdet.
Eksempler på slik aktivitet kan være skolehage, utstyrsrom, uteklasserom, mobilt bibliotek eller
radiobilbane.
Ballbanene og skatebanen er funksjonsbestemte arealer, og utover dette har skolegården lite utstyr
som ikke er funksjonsbestemte. For å høyne kvaliteten bør det tilføres utstyr som både inviterer til
opphold, lek, nysgjerrighet, kreativitet og aktivitet. Et eksempel på et fysisk tiltak er et sitteamfi som
kan fungere som et sted å slenge seg ned på varierte måter, spise, tøyse og betrakte.

4. Overordnet rominndeling: Rom for ulike typer sosial aktivitet, spenning og uforutsigbarhet
Atriet skaper en indre rolig sone, men ellers består skolens uteområde hovedsakelig av mellomstore
monofunksjonelle flater som er funksjonsbestemte. Uteområdet har en oppholdssone nær
inngangspartiene, men mangler en ytre sone der elevene kan trekke seg tilbake og sitte å betrakte
aktiviteten på ballbanene. Uteområdet mangler også mindre soner som kan fungere som mer intime
møteplasser. For å høyne kvaliteten bør arealene deles opp og skape mindre soner som både gir
møteplasser for opphold og aktivitet og rolige soner der det er mulig å trekke seg tilbake og betrakte.
Generelt bør hele uteområdet få flere sittegrupper, ikke bare i form av bord og stoler, men varierte
sittemuligheter som kombinerer aktivitet slik som f.eks levegg, paviljong, klatreskulptur etc.

5. Estetiske og kunstneriske opplevelser i aktivitet og avkobling. Sansestimuli
Skolebygget og atriet har et pent visuelt uttrykk og er med på å gi et positivt sanseuttrykk. Utover
dette ser det ikke ut til å ha vært et fokus på stimuli av ulike sanser i elementene i skolens
uteområde. For å høyne kvaliteten vil et høyere fokus på dette kunne bidra til å skape mer trivsel;
frukttrær og bærbusker, innslag av vann og bruk av farger og ulike typer materialer i elementer vil
appellere til både smak og lukt, syn, hørsel og berøring. Vestveien skaper en del støy og gjør det
vanskelig for elevene å fange opp gode og nyanserte lyder som har god påvirkning på
sanseapparatet. Slike lyder er raslende løv, sus i trekroner, rislende vann, fuglekvitter og latter. Det
anbefales derfor å etablere en støyskjerm.

6. Sesongvariasjon
På vinterstid brukes ballbanen som skøytebane og skaper aktivitet på vinterstid. Ellers er det kun
oppholdsrommet under skolen som gir ly, og skategropen vil være mindre tilgjengelig. For å skape
mer aktivitet i skolens uteområde gjennom hele kan det settes av områder for lek med snø og is. En
paviljong eller annen form for takoverdekning vil skape flere oppholdssoner på vinterstid i tillegg til
området ved atriet.
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Skolens tilgang til tilleggsarealer
Utearealet grenser til en skog, men tilgjengeligheten til skogen er begrenset ettersom skogen grenser til
uteområdet med en bratt bergvegg. En studie (Hartveit, 2014) viser at ungdommer bruker mindre
naturelementer og ulendt terreng enn barn. Likevel er det mange ungdommer som bruker friminuttene til å
vandre, og skogen egner seg godt til å etablere vandreruter. Skogen bør bli lettere tilgjengelig ved bruk av
en trapp, et amfi og/eller en klatrevegg. I skogen kan det etableres en paviljong som kan fungere som en
mer avskjermet møteplass og det bør lages turstier og varierte klatremuligheter som kan fungere både som
opphold og som aktivitet. Masteroppgaven «Utearealenes betydning for fysisk aktivitet på ungdomsskoler»
konkluderte med at arealstørrelsen på skolegårder for ungdom ikke er like avgjørende som for barneskoler.
Det er derimot viktig at den har en beliggenhet nær andre aktivitetsarealer eller nærmiljøanlegg slik at
elevene har store nok arealer å boltre seg på. Det kan også se ut til at ungdomsskolers beliggenhet i forhold
til idrettsanlegg og som en del av et nærmiljøanlegg, har betydning for at elevene kan knytte relasjoner til
skolen annet enn som en skole, samt får større arealer tilknyttet friminutt og organisert undervisning
utendørs (Hartveit, 2014).
Generelt konkluderer rapporten «Uteområder i barnehager og skoler» fra NMBU for at takløsninger ikke er
en fullgod erstatning for uteområder på bakken for barnehager og skoler. Den sier videre at dersom man
likevel må benytte takløsninger, bør det finnes et minimumsareal på 2000 m 2 på ett sted og
takkonstruksjonen bør tåle tilstrekkelig vekstmedium som muliggjør etablering av busk- og trevegetasjon. Det
er vanskelig i denne rapporten å vurdere om det lar seg gjøre på eksisterende skolebygg, men det anbefales
en videre utredning om det lar seg gjøre for å få større og mer varierte uteoppholdsarealer for elevene. I så
fall bør det etableres gode sikkerhetstiltak, samt sol- og vindbeskyttelse ettersom arealer på tak er mer
vindutsatte og soleksponert enn områder på bakken.
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Nesoddtangen barneskole

Areal på skolegård: 21000m2
Dagens elevtall: ca 597
Uteareal per elev i dag: ca 35m2

Figur 3 Uteområde Nesoddtangen barneskole

x:\nor\oppdrag\bergen\519\62\5196238\5 arbeidsdokumenter\skoler i nesodden kommune_uteområde og
nærmiljø\rapport\skolens uteområde 10_09_etterks.docx

2020-09-10 | Side 19 av 27

Skolens uteområde
Prinsipper for utforming
Oppdragsnr.: 5196238

Dokumentnr.: 1 Versjon: 1

Vurdering av uteområdene

1. Trygge og trivselsskapende omgivelser for rekreasjon / Utforming av bygningsmasse for å
skape gode klimaforhold
Uteområdet på nord-østsiden av skolebygget grenser til en skog og gir et uteområde i noe ly for vær
og vind. Ellers er det få arealer med takoverdekke. På vestsiden består hovedsakelig uteområdet av
en stor asfaltflate samt noe vegetasjonskledde arealer ned mot Tangenåsen skole. Asfaltarealet er
omringet av skolebygget og gir noe ly for vind, men har små arealer med takoverdekke i ly for regn.
For å høyne kvaliteten til uteområdet bør det skapes flere gode oppholdssoner under tak.

2. Opplevelse av lokal identitet / Utnyttelse og ivaretagelse av naturkvaliteter
Uteområdet grenser til en skog og inkluderer denne på en god måte i skolens uteområde og er på
den måten med på å skape en lokal identitet til skolens uteområde. Skogen er et godt sted for
sansetrening og kreativ lek, og det er lagt inn naturlige elementer i skogen for å legge til rette for
dette.
3. Gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet og rom for å tilegne seg ny kunnskap
og utøve virkelighetsnær læring
Barn har behov for å være fysisk aktive i skolegården, både med hensyn til fysisk og motorisk
utvikling, utholdenhet og kroppsbeherskelse. Uteområdet på østsiden av skolen har god tilgang på
fysiske elementer som legger til rette for allsidig fysisk aktivitet tilpasset flere kjønn og ulike
funksjonsnivåer. Den har blant annet en balløkke, klatrestativ, balanselek, klatring i skog, husker og
sklier. Det er også variasjon i ulike arealtyper fra kunstgress, fallunderslag av bark, sand, asfalt og
skogsbunn. Skoleområdet på vestsiden har derimot mindre tilgang på fysiske elementer og
arealtyper. Den grenser til «Røtterskogen» i nord som er et godt sted for kreativ og motorisk lek. Det
asfalterte arealet tilbyr ingenting utover ulik type ballspill. For å høyne kvaliteten til dette uteområdet
bør det suppleres elementer som legger til rette for fysisk aktivitet utenom ballspill. Dette kan være
hinderløyper, buldrevegg, jungellek og snøballblink.
Barn har også behov for egentid og behov for sosial interaksjon for å utvikle sosiale ferdigheter.
Skogen, amfiet og de ulike klatreelementene på østsiden er elementer som legger til rette for dette.
På vestsiden har vegetasjonsarealene ned mot Tangenåsen to fugleredehusker som fungerer som
møtesteder. For å høyne kvaliteten kan det suppleres med flere sittegrupper, lysthus o.l på vestsiden
av skolen.
For å legge til rette for barns utvikling av kreativitet bør skoleområdet gi muligheter for endring av
eget fysisk miljø og tilrettelegge for skapende aktivitet. På østsiden finnes det sandkasser og det er
laget egne dyrkingskasser for elevene som begge er eksempler på skapende aktivitet. For å høyne
kvaliteten bør det suppleres med flere skapende aktiviteter på vestsiden også, slik som
byggelekeplasser, vannlek, taggemur og mobile elementer.
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For å legge til rette for utvikling av intelligens og utvikling av sanseapparatet bør skolens uteområde
kunne bidra til tilegnelse av ny kunnskap og muligheter for å utøve virkelighetsnær læring. Den
tilgrensende skogen bidrar til dette ved å tilby uteklasserom, bålplass, natursti og «leseskog». Det er
muligheter for å høyne denne kvaliteten ved å etablere fugletittertårn eller lage radiobilbane på den
asfalterte plassen på vestsiden.
Skogen er et sted for ikke-funksjonsbestemt lek og aktivitet og som oppfordrer til fantasi, kreativitet
og fri lek. På nord-østsiden har uteområdet et amfi som appellerer til ulike aktiviteter for de minste
barna. En slik installasjon gir muligheter for uteundervisning, teater og sang, og det kan brukes til å
hoppe, hinke og balansere. Et amfi er ikke funksjonsbestemt, og det burde vestsiden av uteområdet
også tilby for de større elevene. Et sted hvor de kan slenge seg ned, spise, prate tulle og tøyse.

4. Overordnet rominndeling: Rom for ulike typer sosial aktivitet, spenning og uforutsigbarhet
Uteområdet på østsiden har et variert romlig forløp med ulike soner for ulik type lek og med gode
forbindelser mellom dem. På vestsiden mangler det mindre soner for opphold og allsidig fysisk
aktivitet. I dag inneholder det asfalterte arealet ulike soner for ulik type ballek, men for å høyne
kvaliteten bør soneinndelingen være mer tydelig og interessant utformet gjennom bruk av
vegetasjon, farger, former og møblering.

5. Estetiske og kunstneriske opplevelser i aktivitet og avkobling. Sansestimuli
På østsiden er det flere elementer som er med på å stimulere barnas sanseapparat, men på skolens
vestside er det mindre av dette. Her skaper også Vestveien noe støy og gjør det vanskelig for
elevene å fange opp gode og nyanserte lyder som har god påvirkning på sanseapparatet. For å
høyne kvaliteten vil en støyskjerming mot Vestveien bidra. Et annet tiltak kan være å utvikle en
klanghage hvor barna kan skape toner og sette sammen toner til enkle musikkuttrykk. Også her vil
frukttrær og bærbusker og bruk av farger og ulike typer materialer i elementer appellere til både
smak og lukt, syn, hørsel og berøring. På østsiden er det satt ut plantekasser hvor elevene har
dyrket selv. Ved å dyrke lærer barna mye om vekstenes sårbarhet, behov for stell og omsorg og
opplevelsen av glede når veksten er moden og kan høstes (Bjørbekk og Lindheim, 1999). I tillegg til
dyrking bør det vurderes et område for kompostering. Både dyrkning og kompostering gir mye læring
om naturens kretsløp og bidrar til stimuli av både lukt, smak og syn. Det bør derfor også
gjennomføres på vestsiden av skolen for å bidra til å høyne kvaliteten til hele uteområdet. Ellers bør
generelt hele skolens uteområde utfordre bruken av farger, vann og ulike materialer som kan bidra til
sansestimuli. Lek med vann kan gi utløp for kreativitet, skaperkraft og glede, og alle skolegårder har
en viss tilgang på vann, som kan brukes kreativt og bevisst. Regnvann og takvann kan f.eks samles i
renner og små bassenger med overløp.

6. Sesongvariasjon
På vinterstid brukes terrenget mellom Nesoddtangen og Tangenåsen til akebakke. For å skape
aktivitet i skolens uteområde gjennom hele årstiden bør deler av arealet gjøres om til skøytebane og
det bør settes av flere områder for lek med snø og is. Ettersom det asfalterte arealet på vestsiden av
skolen kun har soneinndeling malt på asfalten er det lite tilgjengelig på vinterstid. En soneinndeling
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av det asfalterte arealet med bruk av vegetasjon, møblering og materialer vil gjøre området mindre
monofunksjonelt og ensformig på vinterstid.
Skolens tilgang til tilleggsarealer
Skolen bruker i dag store deler av den tilgrensende skogen som skolens uteområde. Ved press på arealene
bør det undersøkes om større deler av dette arealet kan benyttes.
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Alværn ungdomsskole

Areal på skolegård: 10310m2
Dagens elevtall: ca 262
Uteareal per elev i dag: ca 39m2

Figur 4 Uteområde Alværn ungdomsskol

Vurdering av uteområdene

1. Trygge og trivselsskapende omgivelser for rekreasjon / Utforming av bygningsmasse for å
skape gode klimaforhold
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Skolebygget er omringet av skog som kan være med på å skjerme for noe vind. Bygget har delvis
takoverdekke i ly for regn, men det er et lite areal i forhold til skolens uteområde, og lite som byr til
opphold under tak. For å høyne kvaliteten til skolens uteområde bør det skapes gode oppholdsrom
og aktiviteter i ly for regn og vind.

2. Opplevelse av lokal identitet / Utnyttelse og ivaretagelse av naturkvaliteter
Uteområdet har god tilgang på natur, men selve uteområdet til skolen inkluderer ikke naturen til
aktivitet og opphold og det er lite i skolens uteområde som gir en lokal forankring og identitet. Til
tross for at ungdommer i større grad bruker harde flater og menneskeskapt terreng vil innslag av
vegetasjon, topografi og andre naturkvaliteter bidra til en soneinndeling som legger til rette for ulik
fysisk og sosial utfoldelse. Skolens uteområde har lite variasjon i terreng og skrinn vegetasjon. For å
høyne kvaliteten bør naturen flettes bedre inn i uteområdet for å bidra til å skape varierte og mindre
soner både til opphold og til aktivitet.
3. Gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet og rom for å tilegne seg ny kunnskap
og utøve virkelighetsnær læring
Det er som tidligere nevnt viktig at skolens uteområder gir rom for utfoldelse av fysisk aktivitet
ettersom denne aldersgruppen blir stadig mer inaktive. Studier viser også at mobbing kan reduseres
kraftig når utearealene rundt skolen omformes til allsidige arealer. Dette gir elevene mulighet for å
finne steder de trives i og får utfolde sine behov. Uteområdet har en sandvolleyballbane, et asfaltert
areal med basketballbane og en ball-løkke med gunstgress. I tillegg grenser uteområdet til Alværn
fotballbane. Utover dette er det få og liten variasjon av fysiske elementer i uteområdet. For å høyne
kvaliteten til uterommet er det behov for flere og mer varierte elementer i uteområdet, spesielt
sittegrupper og andre møteplasser. Det bør skapes soner for annen aktivitet som ikke innebærer
ballspill for å appellere til begge kjønn og ulikt funksjonsnivå, f.eks installasjoner med flerfunksjon /
ikke åpenbar funksjon.
Ungdommene har både behov for egentid, og behov for sosial interaksjon for å utvikle sosiale
ferdigheter. Inngangspartiet er et sted ungdommer gjerne samles for å «henge», men her mangler
det en god sone for opphold og sittemuligheter. Tilgrensende naturterreng har noen sittegrupper
som danner mindre møteplasser, og også fotballbanen fungerer som en uformell møteplass. Utover
dette er det få soner for uformell «henging». For å høyne kvaliteten bør det suppleres med flere
sittegrupper og møteplasser i varierende utforming. Det bør også etableres bedre oppholdssone i
nærheten av inngangspartiet.
For å legge til rette for ungdommers utvikling av kreativitet bør uteområdet gi muligheter for endring
av eget fysisk miljø og tilrettelegge for skapende aktivitet. Uteområdet har ingenting som tilbyr dette.
For å høyne kvaliteten bør det suppleres flere skapende aktiviteter slik som mekkeverksted,
taggemur og mobile elementer.
For å legge til rette for utvikling av intelligens og utvikling av sanseapparatet bør skolegården kunne
bidra til tilegnelse av ny kunnskap og muligheter for å utøve virkelighetsnær læring. Her er det også
lite som tilbyr til dette og det anbefales å tilføre rom for slike aktiviteter. Eksempler på slik aktivitet
kan være skolehage, utstyrsrom, uteklasserom, mobilt bibliotek eller radiobilbane.
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Arealene satt av til ballspill er funksjonsbestemte, og det er lite aktivitet eller andre funksjoner utover
disse. Det bør etableres flere møteplasser og aktivitetsområder som ikke er funksjonsbestemte, men
som kan fungere både til opphold i kombinasjon med noe aktivitet.

4. Overordnet rominndeling: Rom for ulike typer sosial aktivitet, spenning og uforutsigbarhet
Uteområdet har en ensartet romlig inndeling, med en ballbane, et asfaltert areal og noe
vegetasjonskledde oppholdsplasser. For å høyne kvaliteten bør den romlige inndelingen deles opp i
mindre og mer varierte soner, med gode forbindelser mellom. Soneinndelingen vil bli mer tydelig og
interessant utformet ved bruk av ulik vegetasjon, farger, materialer, former og møblering.

5. Estetiske og kunstneriske opplevelser i aktivitet og avkobling. Sansestimuli
Det ser ikke ut til at det har vært fokus på sansestimuli i skolens uteområde. For å høyne kvaliteten
bør det brukes mer farger og varierte materialer og mer vegetasjon som kan bidra til å stimulere
smak, duft og syn. F.eks fruktrær og bærbusker. Også innslag av vann skaper gode attraktive
oppholdsplasser og stimulerer både hørsel og syn.
6. Sesongvariasjon
Det ser ut til at det er lite hensyn til sesongstrategi og aktiviteter på vinterstid. Fotballbanen fungerer
som en skøytebane og tilbyr aktivitet på vinterstid, men utover dette er det lite som innbyr til aktivitet
på vinterstid. En soneinndeling av det asfalterte arealet med bruk av vegetasjon, møblering og
materialer vil gjøre området mindre monofunksjonelt og ensformig på vinterstid.

Skolens tilgang til tilleggsarealer
Skolen grenser til et større skogsområde, og ved en utvidelse vil disse arealene egne seg godt som
uteområde. Masteravhandlingen om utearealenes betydning for fysisk aktivitet på ungdomskoler viser at
ungdommer bruker mindre naturelementer og ulendt terreng enn barn. Likevel er det mange ungdommer
som liker å vandre i friminuttene, og naturområdet rundt Alværn ungdomskole egner seg godt til å etablere
gode vandreruter. Det anbefales at naturen flettes bedre inn i skolens uteområde og at aktiviteter tilpasses
og tar i bruk de naturlig stedegne kvalitetene. Alværn fotballbane grenser til uteområdet til skolen og blir
brukt til både ballspill og uformell «henging».
Takløsninger kan som tidligere nevnt ikke regnes som en fullgod erstatning for uteområder på bakken for
barnehager og skoler. Ettersom skolen grenser til fullverdig gode arealer på bakkeplan bør ikke takløsninger
vurderes i dette tilfellet.
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Oppsummering

Skolens uterom spiller en viktig rolle som arena for lek og utfoldelse i skoletiden, som nærmiljøanlegg og
potensial for det utvidede klasserom. Både Tangenåsen, Nesoddtangen og Alværn har god tilgang til natur
(skogsterreng), og disponerer i så måte en stor ressurs, som bør beskyttes og tas godt vare på. Til tross for
skolenes fine beliggenhet og god tilgang på uteareal, innbyr områdene i liten grad til variert aktivitet blant
elevene. Innspill fra elevene indikerer at de ønsker seg et mer attraktivt uteområde, som inviterer til aktivitet
– både av «fartsfylt» og mer sosial karakter.
Uteområdet skal gi muligheter for så vel aktivitet som avkobling i skolehverdagen, og det må tas hensyn til
de varierende behovene hos enkeltelever. I tillegg skal skolegården kunne fungere som en naturlig
forlengelse av innvendige læringsarealer, og utgjøre en del av et helhetlig stimulerende læringsmiljø.
Nærhet mellom sosiale soner og aktivitetssoner vektlegges, slik at man kan være til stede der ting skjer. Man
er ikke forpliktet til å delta, men terskelen for deltagelse er lav. Apparater og utstyr som monteres bør være
flerfunksjonelle og innby til ulike aktiviteter, gjennom alle årstider.
Alværn og Nesoddtangen skoler har mer areal/ elev enn kravet i kommunestyrevedtaket. Tangenåsen har
27m2 per elev. Fordi vi i Norge ikke har krav fra sentrale myndigheter om størrelse på utearealene, er det
opp til den enkelte skoleeier (med godkjenning av kommunelege) å vurdere hva som er en forsvarlig
størrelse. Norconsults konklusjon er at det er vanskelig å angi noe minimumskrav til areal/elev uten samtidig
å angi kvalitative aspekter ved skolens utearealer. Denne rapporten viser til at det er manglende, og lite
entydig forskning på skolenes uteområder. Det er ikke funnet samsvar mellom størrelsen på utearealet og
elevenes trivsel eller fysiske helse. I nesten to tiår har Helsedirektoratet støttet seg på en forskningsrapport
fra 2003, og gjennom Forskrift om miljørettet helsevern, anbefalt utearealer med minimum 50m2 (noe mer
nyansert) per elev uten å vektlegge kvaliteten på utformingen. I tettbygde strøk har man fra 6m2 uteareal per
elev, og et søkelys på kvalitet på utearealene har presset seg frem. Også i helt nye skoler, har Oslo fra 8m2
per elev. Det er ingen grunn til å sette som mål å ha skoler med de minste utearealene per elev, men det er
likevel nyttig å lære hvordan man ved små arealer, allikevel kan utvikle kvaliteten til gode utearealer. De
nyeste signalene fra Helsedirektoratet har vært at uteområdenes størrelse ikke trenger å være avgjørende,
dersom innholdet ikke er av tilstrekkelig kvalitet. Store uteområder kan fremstå med lav kvalitet og lav
egnethet for elevene, samtidig som små uteområder kan fremstå med høy kvalitet og høy egnethet. En
nyere rapport fra NMBU konkluderer at det bør være 30m2 uteareal per elev ut fra slitasje på landskapet. Det
er uklart hvordan dette tallet har kommet frem, og hvilke vurderinger for typer av materialbruk og aktiviteter
som legges til grunn for dette tallet. Fra dette kan man dermed for eksempel stille spørsmål om man kan ha
mindre størrelse på uteområder ved bruk av mer hardføre og slitesterke materialer. Det er også grunn til å
fremheve at valg av utforming for aktiviteter også vil legge føringer for størrelsen på utearealet, og den
danske forskeren Winnie Ricken presenterte på et OECD-møte i Oslo i 2017 utregninger på hvor få elever
per m2 som aktiviseres med fotballbane sammenliknet med nesten alle andre aktiviteter. I denne rapporten
refereres også til et tysk fagmiljø som demonstrerer hvordan man kan legge invitasjoner for bruk av
uteområdet, slik at man kan bruke harde og slitesterke materialer der hvor det er utsatt for hard bruk, og
bruke myke, trivselsskapende materialer i sammenheng, uten at disse utsettes for den samme slitasjen.
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