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Om sammenstillingen: 
Formålet med sammenstillingen er å ha et felles kunnskapsgrunnlag om arealene som er i faktisk 

bruk i dag. Arealene er inntegnet etter visuell befaring av følgende skoler: Alværn (med tidligere 

elev), Berger (med rektor), Jaer, Tangenåsen (med elever) og Nesoddtangen (med elever og 

representant fra FAU). Rundt skogsdelene av Berger, Jaer og Nesoddtangen skoler er det merking på 

trærne som et fysisk tegn på skolegårdenes grenser.   

Arealene som er inntegnet er kontrollsjekket av i rektorene ved skolene.  

Den første utgaven ble presentert for skole og oppvekstutvalget i august 2020. I etterkant er det gjort 

en revisjon av sammenstillingen for Nesoddtangen barneskole. I den første versjonen var 

gressarealet og basketbanen som deles mellom Nesoddtangen og Tangenåsen skoler vist i bruk av 

begge skoler og det ble stilt spørsmål hvorvidt det er riktig å telle arealet to ganger.  

For å holde beregningen ryddig er arealet nå delt i to, på samme måte som grusbanen deles. 

Arealene brukes av begge skolene og arealene deles mellom begge skolene.  

Elevene ved Tangenåsen ungdomsskole bruker i dag et areal som er i privat eie, og som inngår i 

reguleringsplanen for Tangentoppen. Arealer i privat eie skal ikke medregnes i elevenes uteareal og 

kvadratmeterantallet for utearealene er justert etter revisjonen av sammenstillingen. Delen av 

reguleringsplanen for Tangentoppen som er i kommunalt eie kan medregnes som tilleggsareal.  

 

 

         Foto: Nesodden kommune, 2020  



 

Skolens utearealer: Arealet som er avmerket eller bekreftet som del av arealet som elevene kan benytte i friminuttene. Oftest vist markert på trærne.  

Antall kvadratmeter per elev som er vist i tabellen er utearealene i bruk der skolebygg er trukket fra.  

Arealet er målt på kart og det eksakte kvadratmeterantallet skal vurderes som et estimat.  

 Alværn 
ungdomsskole 

Bakkeløkka 
ungdomsskole 

Berger 
skole 

Bjørnemyr 
skole 

Fjellstrand 
skole 

Jaer 
skole 

Mykleru
d skole 

Nesoddtang
en skole 

Tangenåsen 
ungdomsskole 

 Arealdata 
Skolens utearealer  
(Innenfor røde merker på 
barneskolene og areal som elevene 
bruker) 

10310 27630 40000 24380 17700 15840 26220 21000 5760 

Areal i bruk som er utenfor det som 
er regulert eller avsatt til offentlig 
bruk i kommuneplanen 

Ikke i bruk Ikke i bruk 19200 
(regulert til 
sportsanle
gg eller 
friområde) 

5176 - - 5220 2100 (i 
skogen til 
øst) 

1230 (ca. 550 m2 er 
del av 
reguleringsplanen 
for Tangentoppen) 

Regulert areal 0 47591 45670 19204 Kun deler 
av arealet 
er regulert 

35737 Ikke 
regulert 

Ikke regulert 15753 

Avsatt i kommuneplan 
(nåværende) 

25200 22612 45670 24855 17686 37024 25115 -  -  

Avsatt i kommuneplan (fremtidig) 7342 
 

17686 12059 - 9628 - - Del av større 
sentrums-
område 

Del av et større 
sentrums-område 

Elevtall ved full kapasitet 360 300 500 390 280 196 392 650 300 
Uteareal per elev          
Dagens elevtall i parentes Ca.39 m2 

(262) 
Ca. 127 m2 
(156) 

Ca. 96 m2 
(379) 

Ca. 106 m2 
(208) 

Ca. 87 m2 
(171) 

Ca. 190 m2  
(74) 
 

Ca. 82 
m2 (274) 

Ca. 34 m2 
(597) 

Ca. 22 m2 (260) 

Ved maks kapasitet Ca. 29 m2 
(360) 

Ca. 66 m2 
(300) 

Ca. 73 m2 
(500) 

Ca. 56 m2 
(390) 

Ca. 54 m2 
(280) 

Ca. 72 m2 
(196) 

Ca. 58 
m2 (392) 

Ca. 31 m2 
(650) 

Ca. 19 m2 (300) 

Fremtidig utvidelse under 
vurdering 

       Ca. 24 m2 
(850) 

 



Alværn ungdomsskole 

 

 

 

Kommuneplanen 

Arealformål: 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

 

Arealbruksstatus: Nåværende 

Areal: ca. 25200 m2 

 

 

Arealbruksstatus: Fremtidig 

Areal: ca. 7342 m2 

 

 

 

 

Arealet er ikke detaljregulert.  

Eiendom 

Gårds- og bruksnummer: 30/110  

Areal: ca. 81389 m2 

Skolegården er kun en del av en større 

eiendom som omfatter boliger, skog og 

skole. Eiendommen er eid av Nesodden 

kommune. 

 

Skolegården 

Arealet som elevene kan bruke i friminuttene 

er ikke fysisk markert i landskapet.  Det er 

foretatt en fysisk befaring med en tidligere 

elev.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Alværn ungdomsskole har kapasitet til 360 

elever. I dag er det ca. 262 elever. Skolens 

område (areal avsatt til nåværende bruk i 

kommuneplanen) er 25200 m2.   

Uteareal per elev inkludert bygg: 

25200 m2/360 (kapasitet) = ca. 70 m2 per elev 

25200 m2/ 262 (dagens elevtall) = ca. 96 m2 

Ved full kapasitet vil arealet som skolen har 

tilgjengelig inkludert areal til fremtidig bruk 

øker tallet til ca. 90 m2 per elev. 

Fratrekk for bygningsmasse: 

Skolebyggene: 

Bygninger utgjør ca.: Hovedbygninger ca. 2675 

m2 (2575+100) 

25200 m2 – 2675 m2 = 22525 m2 

Uteareal per elev:  

Uteareal per elev (beregnet uten bygg):  

22525 m2/ 360 (kapasitet) =  ca. 63 m2  

22525 m2/ 262 (dagens elevtall) = ca. 86 m2 

Faktisk bruk 

Areal tegnet i lilla viser utearealet som 

elevene bruker. Omrisset er bekreftet fra 

skolen.  

Del av skoleområdet som er i faktisk bruk av 

elevene er tegnet på kartet og er ca. 10310 

m2.  

10310 m2/360 (kapasitet) = ca. 29 m2 

10310 m2/262 (dagens elevtall) = ca. 39 m2 

 

 

 



Bakkeløkka ungdomsskole 

 

 

 

Eiendom 

Gårds- og bruksnummer: 23/6 

Areal: ca. 22558 m2 

Eier: Nesodden kommune 

Ca. 5609 m2 tilhører tilliggende eiendom med 

gårds- og bruksnummer 23/16. Eiendommen er 

eid av Nesodden kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanen 

Arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

Arealbrukstatus: Framtidig 

Areal: 17686 m2 

Eier: i privat eie og del av en større 

landbrukseiendom.  

 

Arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

Arealbrukstatus: Nåværende 

Areal: ca. 22612 m2 

Eier: Nesodden kommune 

 

 

Regulert areal: 

Areal: 47591 m2.  

Arealformål: Undervisning 

Plan-ID: 20010091 

 



 

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Bakkeløkka ungdomsskole har kapasitet til 300 

elever. I dag er det 156 elever ved skolen.  

Skolens område (regulert areal) er ca. 47591 m2, 

men mye av dette arealet er ikke i bruk som 

uteoppholdsareal for elevene. Areal tegnet i lilla 

viser utearealet som elevene bruker. Omrisset er 

fra skolen selv, og er ca. 23600 m2. 

Parkeringsplassen er ikke medregnet.  

Uteareal per elev inkludert bygg: 

23600 m2/300 (kapasitet) = ca. 79 m2 per elev 

23600 m2/ 156 (dagens elevtall) = ca. 151 m2 

Fratrekk for bygningsmasse: 

Skolebygget er 3773 m2.  

Uteareal uten bygg: 23600 – 3773= 19827 m2 

Uteareal per elev uten medregnet bygg:  

Uteareal per elev (beregnet uten bygg):  

19827 m2/ 300 (kapasitet)= 66 m2 per elev.  

19827 m2/ 156 (dagens elevtall) = ca. 127 m2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Berger barneskole 

 

 

 

Eiendom 

Skolen består av flere grunneiendommer med 

ulike gårds- og bruksnummer. 

 

 Største delen av skoleområdet er eid av 

Nesodden kommune, men med to privateide 

grunneiendommer innenfor det regulerte 

arealet.  

 

 

 

 

 

Kommuneplanen 

Arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

 

Arealbruksstatus: Nåværende 

Areal: ca. 45670m2 

Består av flere gårds- og bruksnummer. 

Arealet er detaljregulert. 

 

 

 

 

 

Arealbrukstatus: Framtidig 

Areal: 12059.00 

Eiendom: 1/55 

Eier: Nesodden kommune 

Uregulert 



 

 

 

 

 

 

 

Deler av arealet er i privat eie. 

Del av samme gårds- og bruksnummer som en 

større skogseiendom med gårds- og 

bruksnummer 1/264.  

 

Regulert areal: 

Areal: 133700.70 m2.  

Arealformål: Offentlig bebyggelse 

Plan-ID: 19770017 

Regulert areal følger kommuneplanen.  

 

 

 

 

Bruk av areal som ikke er regulert til skole og 

undervisning: 

Idrettsplassen: ca. 17000 m2 

Skogen til syd-øst: ca. 2200 m2 

 

 



 

 

 

 

 

  

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Berger barneskole har kapasitet til 500 elever. I 

dag er det ca. 379 elever.  

Skolens område (oppmerket areal og i faktisk 

bruk) er ca. 40000 m2. 

Uteareal per elev inkludert bygg: 

40000 m2/500 (kapasitet) = ca. 80 m2 per elev 

40000 m2/ 379 (dagens elevtall) = ca. 106 m2 

Fratrekk for bygningsmasse: 

Skolebygget er 3200 m2.  

Midlertidig paviljong: 540 m2 

Uteareal uten bygg: 40000 m2 - 3740 m2= 

36260m2 

Uteareal per elev uten medregnet bygg:  

Uteareal per elev (beregnet uten bygg):  

36260 m2/ 500 (kapasitet)= ca. 73 m2 per elev.  

36260 m2/ 379 (dagens elevtall) = ca. 96 m2 

 

 

 



Bjørnemyr barneskole 

 

 

 

 

Eiendom 

Gårds- og bruksnummer: 30/110 

Areal: ca. 1840798 m2 

Eier: Nesodden kommune 

 

Skolearealet er del av en større 

landbrukseiendom.  

 

Bjørnemyr skole har kapasitet til 390 elever. 

Det er ca. 200 elever ved skolen i dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanen: 

Arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

Arealbrukstatus: Nåværende 

Areal: ca. 24855 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljregulering 

Reguleringsformål: Offentlig bygg - 

undervisning 

Plan-ID: 19800024 

Areal: ca. 19204 m2 

 

 

  



  

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Bjørnemyr barneskole har kapasitet til 390 

elever. I dag er det ca. 208 elever.  

Skolens område (regulert areal) er 19204 m2.   

Areal tegnet i lilla viser utearealet som elevene 

bruker. Omrisset er fra skolen selv. Dette 

arealet er ca. 24380 m2 

Ved full kapasitet vil arealet som skolen har 

tilgjengelig være ca. 63 m2 per elev (inkludert 

bygningsmassen). 

Uteareal per elev inkludert bygg: 

24380 m2/390 (kapasitet) = ca. 49 m2 per elev 

24380 m2/ 208 (dagens elevtall) = ca. 117 m2 

Fratrekk for bygningsmasse: 

Skolebyggene: 

Bygninger utgjør ca.: Hovedbygninger ca. 2356 

m2 (1101+489+766= 2356 m2) 

Uteareal uten bygg: 24380 m2 – 2356 m2= 

22024 m2 

Uteareal per elev uten medregnet bygg:  

Uteareal per elev (beregnet uten bygg):  

22024 m2/ 390 (kapasitet) =  56 m2 per elev.  

22024 m2/ 208 (dagens elevtall) = ca.106 m2 

 

 

 

 

 

 



Fjellstrand barneskole 

 

Areal: 47591.47 

 

 

 

 

 

Eiendom 

Gårds- og bruksnummer: 29/502 

Areal: ca. 14853 m2 

Eier: Nesodden kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanen 

Arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

Arealbrukstatus: Nåværende 

Areal: 17686 m2 

Eier: Nesodden kommune. 

Formålet består av to eiendommer, både 

29/502 og 29/13.   

 

Naboeiendommen vist i mørk rosa:  

Arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

Arealbrukstatus: Framtidig 

Areal: ca. 9628 m2 

 

 

Regulert areal: 

Arealet rundt skolebygningene og tilknyttet 

skolegård er regulert til offentlig bebyggelse og 

undervisning.  

 

Formål vist i rødt: Undervisning 

Formål vist i rosa: Barnehage 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Fjellstrand barneskole har kapasitet til 280 

elever. I dag er det 171 elever på skolen.  

  

Areal tegnet i lilla viser utearealet som elevene 

bruker. Omrisset er fra skolen selv. Dette 

arealet er ca. 17700 m2.  

Uteareal per elev inkludert bygg: 

17700 m2/280 (kapasitet) = ca. 63 m2 per elev 

17700 m2/ 171 (dagens elevtall) = ca. 104 m2 

Fratrekk for bygningsmasse: 

Skolebyggene: 

Bygninger utgjør ca.: 

1929+271+99+106+250+65= 2720 m2 

Uteareal uten bygg: 17700 m2 – 2720 m2= 

14980 m2 

Uteareal per elev uten medregnet bygg:  

Uteareal per elev (beregnet uten bygg):  

14980 m2/ 280 (kapasitet) = ca. 54 m2 per elev.  

14980 m2/ 171 (dagens elevtall) = ca. 87 m2 

 

 

 

 

 



Jaer skole 

 

 

 

 

 

 

Eiendom 

Gårds- og bruksnummer: 11/89 

Areal: 36338m2 

Eier: Nesodden kommune 

Ca. 3900m2 tilhører privateiet eiendom med 

gårds- og bruksnummer 14/3  

Jaer skole har kapasitet til 196 elever. Det er 75 

elever ved skolen i dag.  

 

 

 

 

 

Kommuneplanen 

Arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

Arealbrukstatus: Nåværende 

Areal: ca. 37024 m2 

 

 

 

 

 

 

Skolen er detaljregulert som del av 

områdeplanen for Bomansvik.  

Reguleringsformål: undervisning 

Plan-ID= 20100155 

Areal: ca. 35737 m2  

 

 

  



 

 

  

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Jaer skole har kapasitet til 196 elever. I dag er 

det 74 elever på skolen.  

  

Skolens område (regulert areal) er 35737 m2.   

 

Uteareal per elev inkludert bygg: 

15840 m2/196 (kapasitet) = ca. 81 m2 per elev 

15840 m2/ 74 (dagens elevtall) = ca. 214 m2 

 

Fratrekk for bygningsmasse: 

Skolebyggene: 

Bygninger utgjør ca.: 430+1103+112+60+43= 

1748m2 

15840m2 (regulert areal) -1748 m2 = 14092 m2 

Uteareal per elev uten medregnet bygg:  

Uteareal per elev (beregnet uten bygg):  

14092 m2/ 196 (kapasitet) =  ca. 72 m2 per 

elev.  

14092 m2/ 74 (dagens elevtall) = ca. 190 m2 

 

 

 

 

  



Myklerud barneskole 

 

 

 

 

 

 

Eiendom 

Gårds- og bruksnummer: 23/6 

Areal: ca. 25115m2 

Eier: Nesodden kommune 

Ca. 1438 m2 tilhører privateiet eiendom med 

gårds- og bruksnummer 23/125  

Myklerud barneskole har kapasitet til 392 

elever. Det er ca. 275 elever i dag.  

 

 

 

Kommuneplanen 

Arealformål: Offentlig eller privat tjenesteyting 

Arealbrukstatus: Nåværende 

Areal: ca. 25415 

 

 

 

 

Området er uregulert. 

 

 

 

 

 

  



  

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Myklerud skole har kapasitet til 392 elever. I 

dag er det 274 elever på skolen.  

  

Skolens område (avsatt i kommuneplanen) er 

25115 m2.   

 

Uteareal per elev inkludert bygg: 

25115m2/392 (kapasitet) = ca. 64 m2 per elev 

25115 m2/ 27 (dagens elevtall) = ca. 91 m2 

 

Areal tegnet i lilla viser utearealet som elevene 

bruker. Skolen har selv opplyst at omrisset er 

arealet som er i faktisk bruk. Dette arealet er 

ca. 26220 m2.  

 

Fratrekk for bygningsmasse: 

Skolebyggene: 

Bygninger utgjør ca.: 2407+187+798+141=3533 

m2 

26220 m2 (avsatt i kommuneplanen) -3533 m2 

= 22687 m2 

Uteareal per elev uten medregnet bygg:  

Uteareal per elev (beregnet uten bygg):  

22687 m2/ 392 (kapasitet) = ca. 58 m2 per elev.  

22687 m2/ 274 (dagens elevtall) = ca. 82 m2 

 

 

 

  



Nesoddtangen barneskole 

 

 

 

Eiendom 

Skoleområdet består av to eiendommer med 

samme gårds- og bruksnummer.  

Gårds- og bruksnummer: 4/210 

Areal eiendom 1: ca. 22572 m2 

Areal eiendom 2: ca.222882 m2 

Eier: Nesodden kommune 

Eiendom 2 omfatter Skoklefallskogen og 

Skoklefalltjernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommuneplanen 

Arealformål: Sentrumsformål 

Arealbrukstatus: Fremtidig 

Del av et større areal som er 105133 m2 (vist i 

brunt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Området er uregulert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilliggende areal i bruk: ca. 2500 m2 

 

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Nesoddtangen skole har kapasitet til 650 

elever. I dag er det 597 elever på skolen.  

 

Areal tegnet i lilla viser utearealet som elevene 

bruker. Skolen og FAU har selv opplyst at 

omrisset er arealet som er i faktisk bruk. Dette 

arealet er ca. 24200 m2.  

Uteareal per elev inkludert bygg: 

24200m2/ 650 (kapasitet) = ca.37 m2 per elev 

24200 m2/ 597 (dagens elevtall) = ca. 40 m2 

 

Fratrekk for bygningsmasse: 

Skolebyggene: 

Samfunnshuset: ca. 932 m2 

Skolebygg (hovedbygning): ca. 1920 m2 

Gymsalen: ca. 1089 m2 

Bygninger utgjør ca.: 1920+932+ 1089= 3941 

m2 

24200 m2 - 3941 m2 = 20259 m2 

Uteareal per elev uten medregnet bygg:  

Uteareal per elev (beregnet uten bygg):  

20259 m2/ 650 (kapasitet) = ca. 31 m2 per elev.  

20259 m2/ 597 (dagens elevtall) = ca. 34 m2 

 

20259 m2/850 (foreslått utvidelse av 

kapasiteten på Nesoddtangen skole) = ca. 24 

m2 

 

  



 

Tangenåsen ungdomsskole 

 

 

 

 

Eiendom 

Gårds- og bruksnummer: 4/269 

Areal: ca. 25115m2 

Eier: Nesodden kommune 

 

Gårds- og bruksnummer: 4/210 

Areal: ca. 22572 m2 

Eier: Nesodden kommune 

 

 

 

 

Kommuneplanen 

Arealformål: Sentrumsformål 

Arealbrukstatus: Framtidig 

Areal: ca. 105133 m2 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsformål 

Formål: Offentlig bygg - undervisning 

Planidentifikasjon:20080119_BP 

Areal: ca. 15753 m2 

Samlet for begge røde felt.  

 

 



   

Tilgjengelig uteareal og faktisk bruk av 

skolegården: 

Tangenåsen ungdomsskole har kapasitet til 300 

elever. Det er ca. 260 elever i dag.  

  

Areal tegnet i lilla viser utearealet som elevene 

bruker. Skolen og elever har selv opplyst at 

omrisset er arealet som er i faktisk bruk.  

Dette arealet er ca.6300 m2. Arealet i privat eie 

og som omfattes av reguleringsplanen for 

Tangentoppen skal ikke medregnes, selv om 

elevene bruker arealet i dag. Dette arealet vises 

som en litt mørkere trekant i østre (høyre 

siden) av utsnittet.  Arealet er ca. 540 m2.  

Uteareal per elev: 

5760 m2/300 (kapasitet) = ca. 19 m2 per elev 

5760 m2/ 260 (dagens elevtall) = ca. 22 m2 

 

Regnestykket er uten bygningsmassen og 

inkluderer arealet markert i lilla og overbygd 

areal.  


