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Sammendrag
Fremtidens ungdomsskolestruktur Nesodden kommune
Rapporten viser at problemstillingen for Nesodden kommune i større grad handler om vurderinger
av mellomstore og store skoler enn små og store skoler ut fra norske forhold. En gjennomgang av
norske studier som ser på skolestørrelse som en av flere faktorer for å forklare målbare faglige og
sosiale resultater, viser at det er begrenset grunnlag til å hevde at skolestørrelse isolert sett utgjør
en avgjørende betydning. Forskningsgjennomgangen viser imidlertid at faktorer knyttet til
sosioøkonomisk bakgrunn og læringsmiljø i form av kvalitet på innholdet i skolen har en større
forklaringskraft på målbare faglige og sosiale resultater enn skolestørrelse.
Som en videreføring av funnene knyttet til læringsmiljø, drøfter rapporten skolekulturer og arbeid
med skoleutvikling med mål om å skape en best mulig fremtidsrettet skole for læring og trivsel hos
elever og ansatte. I denne sammenheng vises det også til fagfornyelsen, fornyelsen av dagens
læreplan basert på fremtidens kompetansebehov i vid forstand, som vil bli innført fra høsten 2020.
I rapporten drøftes det hvordan man ved større skoler kan ha flere å spille på i arbeid med
skoleutvikling ved at ansatte kan fordype seg mer i ulike utviklingsprosjekter og at det kan
tilrettelegges for faglige team som kan fordype seg mer og være mindre sårbare også innenfor
mindre fag. Likevel bør det sies at denne type gevinster også baserer seg på organisering,
timeplanlegging samt god og systematisk skoleledelse.
Det er likevel vanskelig å hevde at det ved at en løsning med to mellomstore skoler vil bli så små
forhold at arbeid med skoleutvikling og mulighetene for faglige team vil bli vesentlig svekket.
Det vises til at det etter 2015 blir stilt høyere kompetansekrav ved ansettelser av lærere og at disse
kravene vil kunne gi mer fleksibilitet i kompetansesammensetningen ved større skoler, kanskje
spesielt innenfor fag med mindre timeomfang. Prinsippene om at det ved større skoler vil kunne
legges bedre til rette for større stillinger knyttet til mindre fag ved større skoler vil også kunne
gjelde for andre yrkesgrupper i skolen som også kan være med å bygge et lag rundt læreren. Bruk
av andre yrkesgrupper i skolen, spesielt de som ikke er lovregulert, handler også om organisering
og prioriteringer av ressurser.
For det fysiske læringsmiljøet viser rapporten til prinsipper for læring i fremtidens skole ut fra blant
annet grunnlaget for den tidligere nevnte fagfornyelsen. Variasjon og fleksibilitet i tilnærminger til
læring står her sentralt og disse prinsippene gjenspeiler seg også i planlegging av fysiske
læringsmiljøer i nyere skoleanlegg.
Gjennom brukermedvirkning med elever, ansatte og kommunalt foreldreutvalg har man fått
nyanserte og varierte innspill som handler om funksjonelle og mindre funksjonelle forhold ved de to
skolene, læring i fremtidens skole(bygg) og utfordringer og muligheter ved ulike strukturvalg. Disse
innspillene inngår i de ulike delene av rapporten.
Ut fra befaringer, brukermedvirkning og analyser fremstår Alværn og Tangenåsen som eksempler
på fysiske læringsmiljøer som er utformet i ulike tidsepoker og med ulike syn på læringsaktiviteter.
Alværn skole, som vies mest oppmerksomhet i rapporten, har, i tillegg til å være svært slitt, en
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arealdisponering som i liten grad tilrettelegger for variasjon og fleksibilitet. Bygningen har lukkede
løsninger, lite fellesarealer, få soner for samarbeid og små klasserom. Likevel er det verdt å trekke
frem at noen av de spesialutstyrte læringsarealene gir gode muligheter for variasjon og samarbeid.
Dagens toalettløsninger for elever med et felles, isolert toalettanlegg med utvendig tilkomst
vurderes som svært uheldig for elevenes trivsel og trygghet.
Innenfor rammene av eksisterende bygg har man imidlertid muligheter til å endre en del av dagens
løsninger til mer fremtidsrettede funksjoner. Dette vil være et kostnadsspørsmål.
Tangenåsen skole vurderes som langt mer i tråd med prinsippene for læring i fremtidens skole
med varierte, romslige generelle læringsarealer for ulike typer læringsaktiviteter.
Elevtallsprognosene viser imidlertid at kapasiteten ved skolen vil bli utfordret, noe man ser
konturene av allerede i dag når skolen har flere klasser enn den har klasserom.
For at skolen fortsatt skal kunne være fleksibel og tilrettelagt for variasjon i læringsaktiviteter, er det
viktig at ikke arealene blir overfylte og at sambruksløsninger ikke må kreve så mye organisering,
planlegging og forflytting av elever at fleksibiliteten hemmes.
Hverken Alværn eller Tangenåsen har uteområder som tar særskilt hensyn til ungdomsgruppas
varierte behov og preferanser. Alværn har en fordel av å ha romslige arealer og god tilgang til
natur, mens Tangenåsen har nokså knappe og ensartede utearealer. Ved en videreføring av
Alværn ungdomsskole, anbefaler vi at uteområdene gjøres mer varierte. Ved en sammenslått
løsning på Tangenåsen, anbefaler vi kommunen å se på mulige tilleggsarealer på tak og styrke
forbindelsene med grøntområder som ligger i tilknytning til eksisterende uteområder. I tillegg bør
det legges opp til økt kvalitet og variasjon når det gjelder innholdet i uterommet.
Rapporten omtaler kort hvilke muligheter og utfordringer som ligger i en sammenslått løsning på
Tangenåsen. En eventuell utvidelse av skoleanlegget er en vesentlig endring av hele
sambrukskonseptet for Tangenten og bør ivaretas gjennom gode prosesser som ny
programmering med alle involverte aktører, samt god samordning i budsjettprosesser på
overordnet kommunalt nivå. Belastningen på sambruket vil øke og dette krever gode løsninger.
Samtidig er det flere momenter ved sambruksløsning på Tangen som kan være det mest
bærekraftige valget;
1) det kan gi kommunen et større økonomisk handlingsrom slik at nye etterlengtede funksjoner
som flerbrukshall og svømmehall på Tangenåsen kan la seg realisere,
2) det kan bygge opp under en ønsket sentrumsutvikling på Tangen og
3) det kan- ved god ledelse og organisering - gi elevene samlet sett det beste skolefaglige tilbudet
på Nesodden.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Nesodden kommunestyre vedtok i møte 19.06.2019, sak 062/19, å igangsette skisseprosjekt for
skolebygg basert på to mulige løsninger for skolebygg. Den ene muligheten handler om å samle
ungdomsskolene Alværn og Tangenåsen i ett bygg på Tangenåsen, bygge ny Nesoddtangen
barneskole på østlig del av eksisterende skoletomta, bygge ny flerbrukshall og svømmehall i
Tangen sentrum og rehabilitere Myklerud barneskole. Den andre muligheten er rehabilitering av
Alværn ungdomsskole, rehabilitering av Nesoddtangen barneskole, ny flerbrukshall for
Tangenåsen og Nesoddtangen skoler og rehabilitering av Myklerud.
Norconsult, avdeling for skoleplanlegging og skoleutvikling, er etter utført konkurranse, valgt til å
vurdere skolefaglige konsekvenser ved de ulike ungdomsskolealternativene i
kommunestyrevedtaket. Norconsult har lang erfaring med tilsvarende utredninger og driver også
Nasjonal rådgivningstjeneste for fysisk læringsmiljø på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Oppdraget er som følger:
a) Gi en statusvurdering av Alværn ungdomsskole med vekt på skolens egnethet for å møte krav
til:
• Lærersamarbeid og samhandling
• Godt og trygt skole- og arbeidsmiljø
• Universell utforming
• Læringstøttende arealer
b) I lys av en sammenslått løsning mellom Alværn og Tangenåsen; hvilken betydning har «store»
kontra «mindre» ungdomsskoler for følgende forhold:
• sosialt og faglig skolemiljø
• profesjonsfellesskap og faglig utvikling hos lærerne
• stordriftsfordeler
• sambruksarealer (hva kan bygg og areal gi tilbake til fellesskapet utover skole)
• uteareal for elevene i et fortettet miljø (krav til oppholdsareal)
I tillegg ønskes kommunen å få belyst hva som kjennetegner moderne og læringsfremmende
skolebygg.

1.2 Gjennomføring av oppdraget
Rapporten bygger på flere kunnskapskilder; forskningsgjennomgang, arealanalyser, gjennomgang
av nasjonale anbefalinger, politiske overordnede føringer og lokal brukermedvirkning.
En rekke relevante skolefaglige studier er gjennomgått for å kunne si noe om skolestørrelsenes
eventuelle betydning for faglig og sosialt skolemiljø, hvordan skolestørrelsenes og fysisk
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læringsmiljø kan påvirke skoleutvikling/organisasjonsutvikling, hvilke utdanningspolitiske føringer
som kan være relevante for vurdering av skolestørrelser (f.eks. lærernes kompetansekrav) og
hvordan nye nasjonale anbefalinger for uteområder i barnehager og skoler kan belyse eventuelle
konsekvenser for de foreslåtte ungdomsskoleløsningene i kommunen.
Brukermedvirkning er vesentlig for å utvikle et kunnskapsgrunnlag for viktige politiske beslutninger.
Skolestruktur er et rent lokalpolitisk valg – og kommunestyret står fritt til selv å velge løsninger for
lokaliseringer, opptaksområder, skoletyper og skolestørrelser som svarer til kommunens
langsiktige utfordringer. Hvordan elever, lærere og foreldre opplever sin skolehverdag i dagens
situasjon, og hvilke ønsker og behov brukerne har for fremtidens skole, er en vesentlig kilde til
kunnskap. Å inkludere opplevd praksisvirkelighet i enhver utredning kan som sådan virke både
demokratiserende og øke forståelsen for ulike faglige råd og deretter politiske valg.
Det ble gjennomført intervjuvandringer og oppsummerende plenumssamtaler med
elevrepresentanter og ansattrepresentanter fra både Alværn og Tangenåsen skole den 25. oktober
2019. Målet for brukermedvirkningen var å få innspill til dagens situasjon på begge skoler, å få
generelle innspill til hva dagens brukere mener fremmer læring og trivsel og til å få innspill på hva
som er viktige kvaliteter ved et fysisk læringsmiljø. Den 7.november 2019 fikk kommunalt
foreldreutvalg muligheten til å komme med innspill til de samme temaene. Innspillene fra de ulike
gruppene vil bli brukt for å belyse de ulike temaene som blir behandlet i rapporten. I tillegg blir
utfyllende referat fra brukerprosessene vedlegg til rapporten.
Det er nedsatt en koordineringsgruppe sammensatt av representanter fra avdeling for skole,
barnehage og oppvekst, representanter fra avdeling for plan, teknisk og miljø og tillitsvalgte. For å
sikre kvalitet og relevans i arbeidet er det gjennomført 4 møter mellom koordineringsgruppa og
Norconsult i løpet av oppdraget.
Skole- og oppvekstkomiteen i kommunen ble i sitt møte den 18.11.2019 også gitt en
statusoppdatering på utredningsarbeidet.

1.3 Avgrensninger
Spørsmål om skolestruktur engasjerer sterkt og spiller også på identitet og stedstilhørighet. I løpet
av prosessen til nå har kommunen mottatt en rekke begrunnede innspill til ny
ungdomsskolestruktur. Flere av innspillene er relevante for vurdering av fremtidig skolestruktur,
men er ikke direkte knyttet til vurderinger av det rent skolefaglige innholdet ved de ulike
alternativene. Denne type innspill er helt i tråd med Norconsult sine erfaringer fra en rekke andre
oppdrag med skolestruktur hvor man tradisjonelt vurderer skolestruktur ut fra følgende seks
hovedfaktorer:
•
•
•

Planfaktorer: Samsvar mellom lokal grunnskolestruktur og kommunens overordnede
samfunnsplaner
Kapasitetsfaktorer: Samsvar mellom lokaliseringene av grunnskolene og antall elever i
skoleområdene
Pedagogiske og organisatoriske faktorer: Er det sammenheng mellom pedagogisk
kvalitet og størrelsen på fag- og elevmiljøene.
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•
•
•

Økonomiske faktorer: Samsvar mellom kommunens inntekter og utgifter.
Bygningsfaktorer: Samsvar mellom mengde skoleareal og antall elever.
Nærmiljø- og grendefaktorer: Vil færre skoler og en økt sentralisering av
grunnskoletjenestene innebære fraflytting og utarming av skolekretser/steder?
(Norconsult 2019)

I rapporten omtales i hovedsak forhold knyttet til pedagogiske og organisatoriske faktorer.
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2 Utgangspunkt
2.1 Dagens situasjon for ungdomsskolestruktur
Nesodden kommune har tre ungdomsskoler; Tangenåsen ungdomsskole, Alværn ungdomsskole
og Bakkeløkka ungdomsskole. Tilhørighet til de ulike skolene bestemmes ut fra inntaksområdene
på barnetrinnet som igjen bygger på kommunens grunnkretser.
Tabell 1 Ungdomsskoler, inntaksområder og elevtall

Ungdomsskole
Inntaksområder barneskole
Alværn
Jaer, Berger og Bjørnemyr
Tangenåsen
Nesoddtangen
Bakkeløkka
Fjellstrand og Myklerud
Sum elever skoleåret 19/20

Elevtall skoleåret 19/20
277
278
147
702

Det er besluttet at Bakkeløkka ungdomsskole skal videreføres med dagens inntaksområder.
Vurderinger av dagens barneskolestruktur inngår ikke i oppdraget og vil, med unntak av deler av
uteområdet for Nesoddtangen barneskole som deles med Tangenåsen ungdomsskole, ikke bli
omtalt videre i rapporten.

2.2 Aktuelle alternativer for fremtidig ungdomsskolestruktur
Som grunnlag for innholdet i rapporten ligger kommunens to alternativer for ungdomsskolestruktur
nord til grunn. Det er besluttet at man for Bakkeløkka ungdomsskole viderefører dagens løsning.
Tabell 2 Befolkningsprognose for Nesodden kommune 2019, alternativ 3

Alt. Innhold

1)

Antall elever 2024
ifølge
befolkningsprognose
647

Antall paralleller
basert på 30 elever i
hver klasse
7-8 paralleller*

Ungdomsskolene Alværn og
Tangenåsen samles i et bygg på
Tangenåsen
2) Rehabilitering av eksisterende
358 Alværn
3-4 paralleller*
skolebygg Alværn. Tangenåsen 289 Tangenåsen
(Alværn)
videreføres.
3-4 paralleller*
*Antall paralleller vil variere ut fra størrelse på elevkull hvis man tar utgangspunkt i en øvre grense
med 30 elever per klasse.
Det understrekes at oppføring av nytt skolebygg på Alværn ikke er et av alternativene, men at ulike
varianter av omfang for rehabilitering utredes i sammenheng med skisseprosjekt for flere skoler.
Nesodden kommune setter i gang et parallelloppdrag for områdeplan for Tangen sentrum medio
desember 2019. Parallelloppdragene skal vise tre ulike grep for hvordan Tangen sentrum kan
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utvikles videre i en områdeplan. Mulig utvidelse av Tangenåsen ungdomsskole og mulig ny
Nesoddtangen barneskole vil være en del av parallelloppdraget hvor både trafikk og annen
logistikk løses i planen. Det vil bli laget illustrasjoner/ 3D-visualisering av hvordan helheten kan
komme til å se ut.

2.3 Prognoser for elevtallsutvikling frem til 2024
Ifølge ny befolkningsprognose for Nesodden kommune vil elevtallene være en del høyere enn
prognosen som lå til grunn for skolebruksplanen fra 2015. Ut fra nye tall vil elevtallet på Alværn
med dagens inntaksgrenser i 2024 være 358 elever, mot tidligere prognoser i skolebruksplanen fra
2015 som viste til 320 elever. En sammenslått løsning av Tangenåsen og Alværn vil ifølge nye
prognoser gi et elevtall på 647, mot tidligere prognoser på 542. Dette tilsier behov for 7-8
paralleller ved en felles ungdomsskole ved at man tar høyde for at elevtallene for ulike årskull
varierer.
Det er også relevant å vite at Steinerskolen på Nesodden ligger i Berger krets som avgir elever til
Alværn skole. Det kan være grunn til å tro at reelle elevtall ved Alværn vil bli noe lavere enn hva
som fremkommer av prognosene.
Tabell 3 Elevtallsprognose Alværn skole
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Tabell 4 Elevtallsprognose Tangenåsen skole

Tabell 5 Felles elevtallsprognose for Alværn og Tangenåsen
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2.4 Skolestørrelser - små, mellomstore og store skoler
Skolestørrelse, og hva som er den optimale størrelsen, har vært gjenstand for diskusjon i lang tid.
Opplæringsloven ga frem til 2016 føringer for skolestørrelse, og anbefalte ikke grunnskoler med
mer enn maksimalt 450 elever. Denne føringen er nå fjernet fra lovverket, og det er opp til
skoleeier å fastslå hvor store skolene skal være.
Det er store forskjeller mellom definisjoner av små/store skoler ut fra hvilket perspektiv man har og
forhold som geografiske plasseringer og hvor man er i skoleløpet er relevant å kjenne til slik at
man sammenlikner ut fra samme forutsetninger når man diskuterer skolestørrelse.
I norsk målestokk er ikke grunnskoler med i overkant av 200 elever å regne som små. Statistisk
sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet benytter kategoriene færre enn 100 elever, 100-299 elever
og 300 elever eller mer i de fleste av sine oversikter over skolestørrelser. For skoleåret 2018/2019
hadde man følgende fordeling av små, mellomstore og store skoler blant de kommunale
grunnskolene i Norge:
Tabell 6 Skolestørrelser og grunnskoler i Norge (Statistisk sentralbyrå 2019)

Skolestørrelse grunnskoler i Norge 2018
1200

1051

Antall skoler

1000
800

873
642

600
400

200
0
Færre enn 100 elever

100-299 elever

300 elever eller mer

Antall elever

For ungdomsskoler spesielt kan man nyansere bildet ytterligere ved hjelp av statistikk fra SSB. Av
skolene som er større enn 300 elever, er det 28 ungdomsskoler som har flere enn 500 elever og
hovedtyngden av skolestørrelse ligger mellom 100 og 499 elever slik diagrammet nedenfor viser.
Man kan også se at det har blitt flere skoler med mer enn 500 elever de siste årene og at antall
skoler med 100-299 elever har sunket noe.
Ut fra dette helhetsbildet av størrelse på norske ungdomsskoler vil det være mer relevant å snakke
om mellomstore og store skoler enn små og store skoler når man videre i rapporten skal drøfte de
ulike alternativene i Nesodden kommune.
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Tabell 7 Størrelse på kommunale ungdomsskoler 2002-2018 (Statistisk sentralbyrå 2019)

Tabell 8 Antall ungdomsskoler med over 500 elever. Statistisk sentralbyrå 2019.

Kommune
Oslo kommune
Bergen
Ski
Trondheim
Stavanger
Bærum
Sandnes
Tromsø
Drammen
Sarpsborg
Haugesund
Askøy
Sola
Rana
Eidsvoll
Elverum
Rygge
Askim
Nannestad

Befolkning per 1.1.19
681071
281190
30843
196159
134037
126841
77246
76649
68933
55997
37250
29275
26582
26315
24919
21191
16145
15865
13682

Antall ungdomsskoler
>500 elever
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

For å gi et bilde av hvor i landet
man finner de største
ungdomsskolene ser man av
tabellen til venstre at man, med
unntak av Ski kommune som har
to ungdomsskoler med mer enn
500 elever, finner de fleste største
ungdomsskolene i kommuner med
høyt befolkningsgrunnlag. Likevel
ser man også at det finnes
ungdomsskoler med mer enn 500
elever også flere i mindre
kommuner. Til sammenlikning er
Nesodden kommune med sine
19488 innbyggere å regne som
landets 60. mest befolkede
kommune per 01.01.2019
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2.5 Hva tenker elever, ansatte og foreldre om skolestørrelse og elevens skolemiljø,
faglig og sosialt?
Intervjuvandringer på Alværn og Tangenåsen skole fredag 25.10.2019
Elevinnspill:
- Elevene synes at størrelsene på dagens ungdomsskoler er fine, men understreker også at
de ikke har vært så mye på større skoler.
- Elevene mener at det oppleves som hyggelig og trygt at lærerne kan navnene på alle
elevene og er bekymret for at store skoler kan bli mindre personlige. Elevene presiserer
også at lærerne tross alt er noen av de man ser mest i løpet av skoleuka.
- Elevene ser også fordeler i å kunne bli kjent med flere jevnaldrende ved større skoler
- Elevene er bekymret for at det kan oppstå flere «klikker» ved større skoler enn i dag
- For situasjonen ved Nesodden er elevene opptatt av likhet og rettferdighet ved at de mener
at alle elever bør ha tilgang på moderne skolebygg
- Enkelte av elevene mener at en eventuell «storskole» ikke passer inn på Nesodden som
har flere sentrum
- Elevene drøftet at en storskole på Alværn kunne vært fint på grunn av mer tilgang på
naturområder
Lærerinnspill:
- Kommunen bør beholde skoler på Alværn, Tangenåsen og Bakkeløkka
- En skole bør være så stor at man har 2-3 faglærere på hvert trinn, men ikke større enn at
lærerne lærer seg navnet på alle elevene
- Vi er så «på», fordi vi er så få.
- Det er ikke stor skole i seg selv jeg er redd for. Det er stor skole som blir for trang.
- Tangenåsen er passe stor. Vi ønsker oss maks 5 klasser pr trinn.
- Det er rusproblemer i ungdomsmiljøet på Nesodden. Jeg tror 3 mindre skoler er bedre for å
motvirke uheldig rusutvikling.
- Godt med et visst kollegium, flere lærere å dele på oppgavene,
- Større skoler kan gi flere og bedre fasiliteter for elevene (gymsal osv.) «Skoler i skolen» går
også fint hvis det er nok plass.
Foreldreinnspill:
- Trivsel i seg selv ikke sammenheng med størrelsen på skolebygget.
- Det er opphetede diskusjoner - vanskelig å stå frem og ønske seg sammenslåtte løsninger,
men jeg tror elevene også kan vinne på gode fasiliteter som det er lettere å få ved
sammenslåtte løsninger enn å bevare struktur med 3 ungdomskoler i kommunen
- Har vært kjørt en del skremselspropaganda rundt storskole for 800 elever. Men det faktiske
tallet med foreslått alternativ er jo litt over 500.
- Kommunen må ha en god kommunikasjonsplan for hva kan elevene kan vinne ved
sammenslått løsning.
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3 Forskning på elevers faglige og sosiale resultater ved ulike
skolestørrelser
3.1 Metode og avgrensninger
Det er begrenset med tilgjengelig norsk forskning som har ungdomsskolestørrelse som
hovedfokus. For litteratursøk er i hovedsak Google Scholar blitt benyttet. I tillegg har referanselister
i relevante artikler blitt grundig undersøkt og etterfulgt. Norske studier har blitt vektlagt i arbeidet da
det vurderes at disse studiene har høyest relevans for problemstillingene. Det understrekes at flere
av studiene er flere år gamle og det tas forbehold om at det kan finnes relevante studier som ikke
er oppdaget i løpet av arbeidet.
Høsten 2019 har det vært noe debatt innenfor norske forskningsmiljøer rundt ulike tilnærminger til
forskning på kvalitet på skole og utdanning. Det presiseres at studiene som det vises til i all
hovedsak er kvantitative studier som i større eller mindre grad ser på skolestørrelse som en av
flere variabler for å forklare variasjoner i ulike resultatmål som for eksempel mobbing,
eksamensresultater, resultater på nasjonale prøver og motivasjon. Andre variabler enn
skolestørrelse som kan være med å forklare ulike resultatmål i skolen er også svært viktige, men
hører til en mer generell diskusjon om kvalitet i skolen som drøftes mer i kapitlene om
skoleutvikling.
Disse resultatmålene er én del av skolens innhold, men det er grunn til å reflektere rundt at skolen
er en svært kompleks organisasjon med et langt bredere formål som ikke nødvendigvis gjenspeiles
i kvantitative resultatmål. Det er derfor også viktig å ha opplæringslovens formålsparagraf friskt i
minnet når man skal gjøre en helhetlig vurdering av hvilken type ungdomsskolestruktur som vil
være best for fremtidens elever:
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda
og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og
solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i
menneskerettane.
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår
felles internasjonale kulturtradisjon.
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal
fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og
for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og
utforskartrong.
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Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha
medansvar og rett til medverknad.
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei
utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.
(Opplæringsloven, § 1-1)

3.2 Hva kan forskning si om skolestørrelse og faglige resultater?
NOVA-rapport 2012: Læringsmiljø har størst påvirkning på resultater, skolestørrelse
kan ikke sies å ha selvstendig betydning for resultatutvikling
Norsk Institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA) undersøker i notat nr. 10/12:
Framgangsrike skoler under Kunnskapsløftet, hva som kjennetegner skoler med resultatmessig
fremgang og sammenligner disse med skoler som ikke har endret resultater eller har hatt
tilbakegang. Resultater er i denne studien forstått som eksamensresultater i de skriftlige fagene
engelsk, norsk og matematikk. Det er benyttet en flernivåanalyse av resultatene for å ta høyde for
at endringer på små skoler vil være utsatt for stor grad av tilfeldigheter slik at man også tar med
størrelse på skolene og justerer mot landsgjennomsnittet ved store avvikende resultater mellom de
ulike årene. Grunnlaget for studien baserer seg på om lag ett tusen skoler med minst ti
avgangselever og sammenligner resultater for avgangselever i fire år før Kunnskapsløftet ble
innført (2003-2006) og tre år etter at reformen hadde vart et par år (2009-11).
Rapporten viser til ulike forhold som spiller inn på positiv karakterutvikling slik som opplevelse av
godt læringsmiljø og sosioøkonomiske faktorer, men viser også til forhold som ikke synes å være
forbundet med skolens resultatutvikling. Skolestørrelse ser ikke ut til å ha selvstendig betydning for
skolens fremgang i resultatutvikling til tross for at man i korrelasjonsanalyser viser sammenheng
mellom skolestørrelse og læringsmiljøet som oppleves som bedre på små enn store skoler, at de
store skolene har i størst grad benyttet seg av ordningene med å ta fag på VGO og at elever ved
de store skolene har foreldre med høy sosioøkonomisk status og disse skolene har lavest andel
elever med spesialundervisning.
Til slutt kan det være interessant å merke seg at skolestørrelse, som ut fra korrelasjonsanalysene i
tabell 4-2 kunne se ut som en sentral faktor i dette bildet ved å korrelere signifikant med samtlige
uavhengige variabler vi inkluderte i analysene, ikke har noen effekt i de multivariate
regresjonsanalysene.
Dette tyder på at skolestørrelse ikke har noen selvstendig betydning (for utvikling i skoleresultater)
og at det er de andre variablene som vi har inkludert i modellene som er utslagsgivende.
(Bakken og Seippel 2012, side 38 og 41).
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Statistisk sentralbyrå 2017: svak positiv sammenheng mellom skolestørrelse og
skolebidrag samt mer stabilt skolebidrag for større skoler.
Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte i 2017 rapporten Er det forskjeller i skolers og kommuners
bidrag til elevenes læring i grunnskolen? (Steffensen, Ekren, Zachrisen og Kirkebøen 2017).
Rapporten ser gjennom avanserte statistiske metoder på skolebidragsindikatorer i form av hvor
høyt gjennomsnittsresultat man forventer at skolen / kommunen får hvis man tar hensyn til
elevsammensetningen på skolen / i kommunen og kontrollerer for elevenes tidligere resultater
(Steffensen et. al. 2017, side 8-9). Rapporten tar imidlertid klare forbehold rundt at
skolebidragsindikatorene på ungdomstrinnet sier noe om skolens bidrag til elevens læring i
eksamensfaget eleven kommer opp i, men ikke noe om skolens bidrag til læring i andre fag eller
skolens evne til å ivareta andre deler av skolens oppdrag (Steffensen et. al. 2017, side 4).
Når det kommer til skolestørrelse benytter rapporten trinnstørrelse som begrep og skiller mellom
skoler med over 90 elever per trinn (3-parallelle skoler og større), skoler med 30-90 elever per trinn
(2- 3 paralleller) og skoler med 10-30 elever per trinn (1-parallell).
Når resultatene til elevene blir justert ut fra prinsippene om skolebidrag kan man se enkelte
tendenser for forholdet mellom resultater og trinnstørrelse. Større trinnstørrelser henger sammen
med noe høyere skolebidrag selv om det understrekes at denne sammenhengen er veldig svak.
På alle trinn er skolebidraget mer stabilt for større skoler. Dette er som forventet, ettersom
utvalgstilfeldigheter spiller en mindre rolle når vi har et større antall elever (Steffensen et. al. 2017,
side 49).
Det er en svak positiv sammenheng mellom trinnstørrelse (skolestørrelse) og skolebidragene på
mellom- og ungdomstrinnet. Den positive sammenhengen mellom trinnstørrelse og skolebidrag er
veldig svak på mellom- og ungdomstrinnet – med korrelasjonskoeffisienter på 0,17 og 0,10
(Steffensen et. al. 2017, side 62 og 96).

NIFU-prosjekt 2010 – 2013: Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen.
Antall elever ved skolen ikke funnet å være av betydning for prestasjoner.
Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet med formål om å peke på mulige
kvalitetsindikatorer for grunnopplæringen, samt hvordan kvalitetsindikatorer kan videreutvikles med
utgangspunkt i tilgjengelige datakilder på nasjonalt nivå (Opheim, Gjerustad og Sjaastad 2013,
side 7) Totalt består prosjektet av seks delrapporter og en sluttrapport. Store datakilder om
grunnopplæringen på nasjonalt nivå benyttes til å foreta ulike analyser i tillegg til en kvalitativ
casestudie av fire skoler i Oslo i den siste delrapporten. Svært forenklet kan hovedfunnene fra
prosjektet sammenfattes med følgende overskrifter:
•
•
•
•

Sterk sammenheng mellom elevkjennetegn som kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og
innvandrerbakgrunn og læringsutbytte
Små forskjeller mellom skoler, omtrent 7 til 10 prosent av variasjonen i elevers prestasjoner
kan knyttes til forskjeller mellom skoler
Læringsmiljø viktig for elevenes prestasjoner. Et godt læringsmiljø defineres som
inkluderende, støttende, punktlig og faglig orientert
Sammenheng mellom undervisningsform og elevprestasjoner
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•
•
•
•

Høyt omfang av vurdering negativt for elevenes prestasjonsnivå
Betydning av skoleressurser (her blir ikke skolestørrelse nevnt eksplisitt)
Stor variasjon mellom skoletimer
Sammenheng mellom skoleledelse og elevenes læringsutbytte drøftes
(Opheim et al. 2013, side 8 og 9)

Skolestørrelse er imidlertid verken hovedfunn eller hovedfokus i prosjektet og sluttrapporten er klar
på at opplysninger om skolestørrelse fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) ikke er funnet å
være relevant for betydning for prestasjoner:
Skolestørrelse: Antall elever ved skolen er i prosjektet ikke funnet å være av betydning for
prestasjonene.
(Opheim et al. 2013, side 46)

NOVA-rapport: For store forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i
grunnskolekarakterer. Skolestørrelse og skoleressurser har begrenset betydning for
å kompensere for prestasjonsforskjeller.
Norsk Institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA) står bak rapporten For store
forventninger? Kunnskapsløftet og ulikhetene i grunnskolekarakterer fra 2012. Rapporten avslutter
et prosjekt fra 2007 som ser på om innføringen av Kunnskapsløftet kan være et bidrag til å
redusere sosiale forskjeller i læringsutbytte på ungdomstrinnet.
For å se nærmere på denne problemstillingen studeres karakterene til samtlige elever som gikk ut
av ungdomsskolen i perioden 2002-2011 ut fra en inndeling i ulike elevkategorier. Hovedfunnene
viser til at det er lite som tyder på at Kunnskapsløftet har bidratt til at de sosiale ulikhetene er blitt
mindre og det blir vist til at det innenfor enkelte områder heller er endringer i retning økte
karakterforskjeller mellom elevkategorier basert på kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn. I tillegg
vises det til positive trekk for elever med innvandringsbakgrunn («minoritetselever») som har
nærmet seg nivået til elever uten innvandringsbakgrunn («majoritetselever») (Bakken og Elstad
2012, side 10).
Når det kommer til skolestørrelse og skoleressurser viser rapporten til tidligere delstudier i
prosjektet hvor det ikke er grunnlag til å trekke konklusjoner rundt skolestørrelse og
prestasjonsforskjeller.
Skolestørrelse og skoleressurser har begrenset betydning for å kompensere for
prestasjonsforskjeller.
(Bakken og Elstad 2012, side 10)
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SØH-rapport 2010: Prestasjonsforskjeller mellom skoler og kommuner - analyse av
nasjonale prøver 2008. Skolestørrelse i mindre kommuner kan ha betydning for
skolekvalitet.
Senter for økonomisk forskning (SØH) ser blant annet nærmere på hvordan skolestørrelser kan
forklare deler av variansen i resultater på nasjonale prøver i rapport nr. 01/10 Prestasjonsforskjeller
mellom skoler og kommuner: Analyse av nasjonale prøver 2008. Rapporten ser på resultater fra
nasjonale prøver på 8. trinn som er koblet opp til elevens avgiverskoler, skolene som elevene gikk
på i 7. trinn, og elevenes hjemmebakgrunn. Ut fa dette utgangspunktet kan man si at rapporten, til
tross for at selve prøven er gjennomført tidlig på ungdomsskolen, i større grad ser på
karakteristikker ved barneskoler.
For skolestørrelse som påvirkningsfaktor viser rapporten at de beste små kommunene er
karakterisert ved å ha større skoler i gjennomsnitt. Det drøftes hvorvidt reduksjon av antall små
skoler eller enklere skolestruktur kan bidra til at kvalitet fokuseres mer, men det tas forbehold rundt
kausalitet for eksempel ved at suksessrike små kommuner også kan ha rasjonalisert sin
skolestruktur fordi de er mer kvalitetsfokusert enn de øvrige små kommunene (Bonesrønning og
Iversen 2010, side 4):
De små suksessrike kommunene har større skoler enn mindre suksessrike kommunene.
Regresjonsanalysene viser at skolestørrelse ikke forklarer noe i seg selv, men at
gjennomsnittlig skolestørrelse er en viktig forklaringsfaktor. Vår tolkning er at små kommuner
som har redusert antall små skoler, oppnår suksess gjennom å fokusere skolekvalitet i større
grad. Det er imidlertid behov for case-studier for å få bekreftet eller avkreftet en slik tolkning
(Bonesrønning og Iversen 2010, side 69).

Grad av utdanningsorientering blant foreldrene omtales også mye i rapporten og det vises til
rapport fra knyttet til nasjonale prøver fra 2007 (Bonesrønning og Iversen 2008) hvor det ble påvist
at enkeltelever presterer bedre i skoler hvor mange av medelevene har høyt utdannede foreldre
(Bonesrønning og Iversen 2010, side 1).

3.3 Hva kan forskning si om skolestørrelse og psykososiale forhold?
NIFU-rapport 2010: ingen forskjell av betydning mellom små og store skoler i
omfanget av mobbing
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) tar i rapporten «hvis noen
forteller om mobbing» fra 2010 utgangspunkt i funn fra Elevundersøkelsen, Grunnskolens
informasjonssystem (GSI) og data fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser. Utvalget er
1582 grunnskoler som har elever på 7. og/eller 10. trinn, har gjennomført Elevundersøkelsen våren
2007, 2008 og 2009 og har levert i gjennomsnitt 20 elevbesvarelser på et av de to trinnene, eller
på begge trinn til sammen hvis det dreier seg om 1-10 skoler (Lødding og Vibe 2010: side 32 og
34). Ut fra dette grunnlaget søker studien gjennom kvantitative tilnærminger å forklare forskjeller
mellom skoler når det gjelder ulike typer av mobbing. Det bør sies at definisjonen av mobbing og
spørsmålene er endret i elevundersøkelsen siden den gang, men at meningsinnholdet er det
samme med forenklet språk og flere oppfølgingsspørsmål (Wendelborg 2018: side 3). Rapporten
understreker at den ikke ser på årsakssammenhenger, men om det er mulig å se sammenhenger
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mellom omfang av mobbing og en rekke andre forhold ved skolene (Lødding og Vibe 2010: 9). Det
undersøkes og ses på en rekke forhold ved skolen som forhold elev/lærer, fysisk læringsmiljø,
forhold mellom elever mm. Ved å se på strukturelle forhold i form av skolestørrelse isolert sett, er
funnene relativt klare:
Det er ingen forskjell av betydning mellom små og store skoler i omfanget av mobbing.
(Lødding og Vibe 2010: side 11)
På den andre siden finner vi ingen direkte sammenheng mellom elevtall ved skolene og
mobbing, bortsett fra en svak tendens til at det er færre jenter som blir mobbet ved de største
skolene. En mulig tolkning av dette kan være at utfrysning, som er en vanlig form for mobbing
blant jenter, kan oppleves som mindre dramatisk ved store skoler enn ved små, fordi det her
finnes flere som eleven kan spille på. Sannsynligheten for at utfrysing fører til ensomhet er
dermed mindre.
(Lødding og Vibe 2010: side 74)

Mobbeforsker Dan Olweus: Det er ikke mer mobbing på store skoler eller i store
klasser
Professor emeritus Dan Olweus ved Universitetet i Bergen har gjennom en lang karriere vært
en sentral ressurs innenfor nasjonal og internasjonal forskning på mobbing og antisosial atferd.
I temaheftet mobbing blant barn og unge fra 2006 viser han til egne publikasjoner og forskning
når han slår fast at det finnes en hel del vanlige oppfatninger om mobbing og årsaker til
mobbing som viser seg å ikke være riktige:
Det er ikke mer mobbing på store skoler eller i store klasser.
(Olweus og Solberg 2006, side 10)

Elevundersøkelsen 2016 og 2017 – skolestørrelse har liten eller ingen virkning på
elevenes opplevelse av læringsmiljøet
Elevundersøkelsen er en omfattende spørreundersøkelse for elever fra 5. trinn til ut videregående
skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel ved skolen. Undersøkelsen er
obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1 og frivillig for øvrige trinn.
Som et ledd i analysene av svarene fra 2016 og 2017 har forskere fra NTNU Samfunnsforskning
undersøkt hvilke bakgrunnsfaktorer som spiller inn for elevenes opplevelse av læringsmiljøet.
Skolestørrelse er en av disse bakgrunnsfaktorene og fra datamateriale for både 2016 og 2017 er
det ut klart at skolestørrelse har liten eller ingen påvirkning på elevenes opplevelse av
læringsmiljøet både for ungdomstrinnet isolert sett og utvalget generelt:
Hovedkonklusjonen fra disse analysene er at bakgrunnsfaktorene foruten årstrinn og til dels
kjønn, har liten eller ingen innvirkning på hvordan elevene har svart på de ulike indeksene. Det
kommer fram tilsynelatende sammenhenger i de bivariate analysene, men når vi kontrollerer for
andre variabler i de multivariate analysene, viskes de aller fleste sammenhengene ut.
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(Wendelborg et. al. 2017 side xix)
Forskerne har undersøkt hvilke bakgrunnsfaktorer som spiller inn for elevenes opplevelse av
læringsmiljøet. De har sett på kjønn, andel minoritetsspråklige elever, kommunestørrelse,
skolestørrelse, lærertetthet, trinn og utdanningsprogram. Av disse har bare trinn og kjønn
innvirkning på hvordan elevene har svart på de ulike læringsmiljøindeksene på Skoleporten. Det
er ingen store endringer sammenliknet med tidligere elevundersøkelser.
(Udir 2018a, basert på Wendelborg et al. 2018)

3.4 Andre studier med forbehold om begrenset overføringsverdi til norske forhold
Det er store forskjeller mellom hva som regnes som små, mellomstore og store skoler mellom
norske forhold og internasjonale forhold, og mellom grunnskoler og videregående skoler. Dette
fører til at man ikke nødvendigvis kan overføre funn fra store internasjonale undersøkelser direkte
til norske forhold.
Forskningsoversikten Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i
skolan (Adolfsson 2014) har som eksempel til hensikt å undersøke hva den samlede forskning sier
om skolestørrelsen som påvirkningsfaktor for så vel forutsetninger, prosesser og resultat koblet til
elevers skoleprestasjoner og sosiale situasjon. Rapporten tar imidlertid klare forbehold knyttet til
generalisering og direkte overføringen av funnene:
En övervägande del av de artiklar som analyserats har sin grund i en amerikansk skolkontext
vilket innebär, som ovan nämndes, att en viss försiktighet måste vidtas när dessa resultat ska
kopplas till en svensk kontext. En majoritet av undersökningarna har ett fokus mot de högra
årskurserna, även om det finns flera exempel på studier som också är inriktade mot de lägre.
En del av undersökningarna omfattar också både de lägre och högre årskurserna. (Adolfsson
2014, side 7)

Ut fra forskningsgjennomgangen kan man ikke entydig fastslå at skolestørrelse har betydning for
elevenes skoleprestasjoner. Man kan konstatere at det er veldig få studier som slår fast at elevers
skoleprestasjoner gagnes av store skoleenheter (over 800 elever), og særlig ikke for de yngste
elevene. Spørsmålet ser ut til å være om elevenes skoleprestasjoner gagnes av små skoler, eller
om skolestørrelse har noen påvirkning overhodet. Elevgrupper som i utgangspunktet har dårligere
forutsetninger (lav sosioøkonomisk status eller utenlandsk bakgrunn) gagnes i større grad av å
være på mindre skoler (under 2-300 elever).
Ut fra forskningsgjennomgangen kan man si at skolestørrelsen kan ha en viss påvirkning på
elevenes sosiale situasjon. Flere studier tenderer til at på et generelt plan gagnes elevenes
nærvær, grad av skoleavhopp, følelse av tilhørighet og delaktighet, engasjement for skolearbeidet
på de mindre skolene. Det samme gjelder foreldrenes engasjement og opplevelse av innflytelse.
Nok en gang er det imidlertid viktig å være bevisst på at man i større grad snakker om mellomstore
og store skoler i norsk målestokk når man vurderer fremtidens skolestruktur på Nesodden.
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Den profilerte utdanningsforskeren John Hattie ser på skolestørrelse i Synlig læring (2013), en
sammenfatting av mer enn 800 metastudier, på hva som har effekt på elevenes læring. Også
Hattie tar tydelige forbehold knyttet til generalisering av funnene fra disse metastudiene:
De fleste av funnene fra metaanalysene ble avledet fra studier som er utført i engelsktalende,
høyt utviklede land (spesielt, men ikke utelukkende i USA). Vi bør ikke generalisere funnene fra
disse metaanalysene til å gjelde for ikke-engelsktalende eller lavt utviklede land (Hattie 2013,
side 40).

Skolestørrelse som påvirkning har ut fra Hatties arbeid en effektstørrelse på d=0,43, noe som betyr
at skolestørrelse har effekt på elevenes læring ut fra en standard om at effekter over 0,40 er verdt
å ha (Hattie 2013, side 45). Det må presiseres at grunnlaget for effektstørrelsen i hovedsak er
studier knyttet til videregående skoler i engelskspråklige land med en forståelse av mellomstore
skoler som 600-900 elever når man ser på hva Hattie viser til om skolestørrelse i sin
oppsummering:
Stekelenburg (1991) hevdet at store skoler kan være dyre å drifte, men de
læreplanmessige fordelene ved store skoler reduseres når elevtallet blir vesentlig høyere enn
800. Han mente at den optimale skolestørrelsen var på omtrent 800 elever, og hevdet at «jo
mindre den videregående skolen er, desto mer ser det ut til at det å øke antall registrerte elever
korrelerer positivt med høyere testresultater. Konsolidering av svært små (videregående)
skoler kan være viktigere enn konsolidering av store skoler» (Stekelenburg (1991) i Hattie
2013, side 132).
Det hevdes altså at det er en «optimal» skolestørrelse – og for stor eller for liten kan redusere
skolens effektivitet (Hattie 2013, side 133).
Jo mer ressurssterkt elevkullet er, desto større er den optimale størrelsen – og jo høyere andel
av minoritetselever, desto mindre er den optimale størrelsen (Howley og Bicek 1999; Lee og
Smith 1997 i Hattie 2013:133.)

3.5

Oppsummering forskning på skolestørrelser, faglige resultater og psykososiale
forhold

Med utgangspunkt i ulike studier hvor skolestørrelse har vært en av flere faktorer som har
blitt undersøkt, er det begrenset grunnlag for å hevde at skolestørrelse isolert sett er
avgjørende for elevers psykososiale forhold og faglige resultater. I studiene blir andre
forhold ved skolene, især læringsmiljø og sosioøkonomisk bakgrunn trukket frem som
faktorer som har langt større påvirkning på elevers faglige og sosiale utbytte av
ungdomsskoletiden. For vurderinger av fremtidig ungdomsskolestruktur ved Nesodden
kommune vil det derfor være relevant å drøfte rundt hvordan de ulike skolealternativene
kan legge til rette for systematisk og godt arbeid med læringsmiljøer og innholdskvaliteter i
skolen gjennom skoleutvikling, noe som drøftes mer i de neste kapitlene.
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4 Kompetanse og skoleutvikling, ulike skolestørrelser
4.1 Kompetansesammensetning
Interessen og engasjementet for skole er høy i samfunnet generelt. Ønsket om å tilby et
skolesystem som ivaretar elevens faglige og sosiale utvikling på en best mulig måte står sterkt hos
blant annet lærere, foreldre og politikere over hele landet.
Det er også mange meninger om hvordan man skal oppnå en best mulig skole for fremtiden. Det
norske skoleverket har vært preget av en sterk reformiver gjennom blant annet tre nye læreplaner i
løpet av de siste tiårene. Også de siste årene bærer også preg av ønsket om å utvikle skolen
gjennom en rekke handlingsplaner, strategier og en fornyelse av dagens læreplan,
Kunnskapsløftet fra 2006. Det vil derfor også være aktuelt å se nærmere på hvordan innholdet i
ulike nasjonale føringer kan være relevant når man skal vurdere hvilke skolestørrelser man skal
planlegge for fremtidens elever.
Økte kompetansekrav til lærere
De senere år har det kommet nasjonale føringer rettet læreres formelle kompetanse. Strategier
som Lærerløftet (Kunnskapsdepartementet 2014) og Kompetanse for kvalitet
(Kunnskapsdepartementet 2015) følger opp innføringen av kompetansekrav i form av studiepoeng
for å undervise i ulike fag både i barne- og ungdomsskolen. Disse kravene har også ført til en
massiv etter- og videreutdanning av lærere de senere år, noe som også er en del av strategien
Kompetanse for kvalitet (Kunnskapsdepartementet 2015).
Der enkelte kompetansekrav tidligere gjaldt for ansettelser av lærere, ble disse ytterligere skjerpet i
2012 da Stortinget vedtok at undervisningspersonale som hovedregel skal ha relevant kompetanse
i det faget han eller hun skal undervise i (Utdanningsdirektoratet 2017). Disse kravene ble endret i
2015 og medførte blant annet at kompetansekravene som utgangspunkt skulle gjelde for alle fast
ansatte lærere, uansett utdanningstidspunkt. (Utdanningsdirektoratet 2017).
For ungdomstrinnet er det nå krav om minst 60 studiepoeng som er relevante for faget for å
undervise i de samme fagene. Til undervisning i øvrige fag ved ungdomsskolen med unntak av
valgfag, arbeidslivsfag og utdanningsvalg er det nå et krav om minst 30 studiepoeng som er
relevante for faget.
Lærere som er utdannet fra tidligere allmennlærerutdanning eller hadde tilfredsstillende
kompetanse etter krav for ansettelse før 01.01.2014 har dispensasjon fra disse kravene i
basisfagene frem til 01.08.2025. For undervisning i øvrige fag på ungdomstrinnet gjelder ikke
kravene om minst 30 relevante studiepoeng for den samme gruppen lærere (Lovdata 2019).
Mer spesialisert lærerutdanning
Det vil også være relevant å kjenne til at en av de viktigste satsningene i strategien Lærerløftet –
på lag for kunnskapsskolen (2014) var omgjøring av grunnskolelærerutdanningen. Tidligere ble
grunnskolelærerstudenter utdannet som allmennlærere på bachelornivå som i prinsippet kunne
undervise i alle fag fra 1. til 10. trinn. Det bør imidlertid presiseres at man også i tidligere
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lærerutdanninger fordypet seg i flere grunnskolefag. Med skjerpede kompetansekrav til
undervisning i både barne- og ungdomsskolen og et sentralt ønske om en forbedret
lærerutdanning er i dag grunnskolelærerutdanningen innført som to femårige masterutdanninger –
grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10. Innenfor disse
hovedretningene velger studentene også faglig fordypning. (regjeringen.no 2016)
Ansettelsesprosesser for lærere ut fra nye krav
Tidligere ble en stor del av grunnskolelærere utdannet som allmennlærere med mulighet til å
undervise i alle fag fra 1.-10. trinn. Selv om man naturlig nok også da ønsket spredning i
kompetanse og undervisningsfag i kollegiet ved de ulike skolene, var ikke sammensetning av
kompetanse styrende i like stor grad som det vil kunne bli nå.
Sammensetninger av undervisningsfag vil nå kunne bli mer styrende ved ansettelsesprosesser og
organisering av ulike team på skolen. Ved skoler med færre paralleller vil sammensetninger av
lærerkompetanse kunne bli mer krevende kabaler da man ikke nødvendigvis lenger har
«allmennlæreren» som kan undervise i en rekke forskjellige fag for «sin» klasse. Dette gjelder
spesielt ved ungdomsskoler der man nå har krav til 60 studiepoeng i norsk, samisk, engelsk og
matematikk og 30 studiepoeng i øvrige fag. Ved et større lærerkollegium vil man som skole kunne
få større fleksibilitet og bedre mulighet til å bygge opp faglige fellesskap, samt til å oppfylle krav om
faglig fordypning også i mindre fag slik som eksempelvis praktisk-estetiske fag, kunnskapsfag og
fremmedspråk. Et resultat av denne dreiningen kan være at man må ansette faglærere i
deltidsstillinger og at kanskje enkelte lærere må undervise ved flere skoler hvis det er mindre
ungdomstrinn.
Disse nye lovkravene om kompetanse hos lærerne, samt lærerutdanningens organisering dreier
altså lærernes kompetanse i retning faglærere, og mindre i retning allmennlæreren. På en mindre
ungdomsskole ville den «gamle allmennlæreren» kunne undervise i flere fag og ha en sterk
tilhørighet til et trinn/årskull, men den «nye faglæreren» vil passe godt i en sterk fagseksjon, uten
at disse organiseringsformene nødvendigvis er motsetninger. Skoler velger å organisere
sammensetning av lærerkompetanse på ulikt vis og man kan se at det er ulike tilnærminger til
bredde eller dybde i lærerkompetansen fra skole til skole allerede i dag, uavhengig om det er små
eller store ungdomsskoler. Generelt kan organisering rettet mot større grad av faglærere være mer
hensiktsmessig på en større ungdomsskole, fordi det kan være mer krevende å samarbeide i stor
grad på tvers av årstrinn i en hektisk skolehverdag.
Organisering og timeplanlegging
Likevel er det viktig å presisere at forholdene over også baserer seg på timeplantekniske løsninger
og hvordan skolene organiserer opplæring, for eksempel med bruk av fagdager. Det er komplekse
sammenhenger mellom stillingsstørrelse, omfang av ulike undervisningsfag, organisering av
skoledagene og sammensetning av lærerkompetanse i lærerstaben.
Ut fra disse forholdene vil det være lite nyansert å hevde at store skoler automatisk gir sterke
fagseksjoner eller fører til godt faglig samarbeid, men med grundig og gjennomtenkt planlegging vil
man ved en større skole kunne ha større fleksibilitet og bedre muligheter for faglig samarbeid.
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«Et lag rundt læreren» - andre yrkesgrupper i skolen
For andre yrkesgrupper i skolen slik som for eksempel spesialpedagoger, miljøterapeuter og
helsefaglige arbeidere vil det være relevant å se nærmere på Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig
innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» (Meld. St. 6 (2019–2020)).
Kunnskapsgrunnlaget for meldingen baserer seg særlig på rapportene Inkluderende fellesskap for
barn og unge fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (Nordahlrapporten) og NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og
utdanningsløp fra Stoltenberg-utvalget. (Meld. St. 6 (2019−2020)
Stortingsmeldingen trekker frem at, med unntak av helsesykepleier, andre yrkesgruppers rolle i
skolen ikke er omtalt i lov eller forskrift, slik som for pedagogisk personale. Videre drøftes det
hvordan dette kan føre til ulike konsekvenser, for eksempel om at kompetansen til andre
yrkesgrupper ikke utnyttes på best mulig måte. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er imidlertid
lovregulert og skal ifølge normtall være 1 helsesøster per 550 elever. (Helsedirektoratet 2019)
I dag har Nesodden kommune en helsesykepleier på Alværn og en på Tangenåsen
ungdomsskole. Begge har kontortid på skolen 3 ½ dag i uken hver. På en eventuell sammenslått
skole vil det være to helsesykepleiere tilknyttet skolen. Tilbudet til elevene vil samlet bli større enn
minstekravet på en stilling til 550 elever.
I Stortingsmeldingen vises det også til kunnskapsoversikten «et lag rundt læreren» fra
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2014. Utgangspunktet for denne rapporten var en forventning
om at frigjøring av tid til lærernes arbeid med undervisning og klassemiljø vil bedre lærernes
betingelser for å legge til rette for god og variert undervisning og godt faglig oppgavearbeid for alle
elever. Funnene tilsier at skolene og elevene vil ha nytte av flere yrkesgrupper forutsatt at skolene
er godt kjent med kompetansen i personalet og har en plan for hvordan den kan utnyttes til det
beste for elvene (Borg et al. 2014.).
Som et av flere tiltak som presenteres i Stortingsmeldingen ønsker Regjeringen å kartlegge
situasjonen for andre yrkesgrupper i barnehage, skole og SFO og vurdere hvilket ansvar og hvilke
oppgaver ulike profesjoner bør ivareta, samt foreslå tiltak for å styrke de ulike yrkesgruppenes
situasjon i barnehage, skole og SFO. I tillegg presiseres det at Regjeringen forventer at kommuner
og fylkeskommuner arbeider målrettet for en felles kultur for samarbeid på tvers av tjenestene for å
gi barn og unge som trenger det, et helhetlig tilbud.
Selv om tiltaket med kartlegging ikke er igangsatt per dags dato vil det være relevant med noen
generelle betraktninger rundt hvordan større skoler kan gi større muligheter for å styrke dette
«laget rundt læreren» som det vises til over. Ved større skoler vil man kunne få større ressurser
totalt slik at man kan få bedre muligheter til å engasjere andre yrkesgrupper i større stillinger. På
denne måten vil man kunne legge til rette for et målrettet samarbeid og for at man kan bli bedre
kjent hvordan kompetansen til andre yrkesgrupper kan utnyttes til det beste for elevene slik det
vises til i kunnskapsoversikten. Dette blir spesielt aktuelt med tanke på at stillingene ikke er
lovregulert.
Selv om dekningen av andre yrkesgrupper per elev antageligvis vil være lik ved ulike
skolestørrelser, vil tilgjengeligheten kunne være bedre for de elevene som trenger ekstra
oppfølging i perioder. Ved større skoler vil elevene antageligvis i mindre grad vil møte beskjeder
om at «helsesøster eller miljøterapeut er ikke til stede mandag, torsdag og fredag» hvis ikke
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stillinger er delt på flere skoler. Det bør understrekes at dette er snakk om ressursspørsmål og at
det er vanskelig å hevde noe bastant når man snakker flere stillinger som ikke er lovregulert.
Oppsummering
Økte kompetansekrav til undervisning i ungdomsskolen vil kunne gjøre det vanskelig å
dekke alle fagområder, kanskje spesielt innenfor de mindre fagene, ved mindre skoler. Ved
større skoler vil det i prinsippet kunne være enklere få mer fleksibilitet og spesialisering i
lærerkollegiet. Det bør likevel understrekes at timeplanlegging er en kompleks oppgave
med mange faktorer som spiller inn både for større og mindre skoler. For andre
yrkesgrupper i skolen som ikke er lovregulert, kan større skoler ha mer ressurser til å ha
flere yrkesgrupper i større stillinger. På denne måten vil man kunne styrke «laget rundt
læreren» til elevenes beste.

4.2 Skoleutvikling og faglige fellesskap ved ulike skolestørrelser
Uavhengig om fremtidens ungdomsskolestruktur for Alværn og Tangenåsen vil bestå av en eller to
ungdomsskoler vil arbeid med skoleutvikling i form av systematiske, vedvarende tiltak for å endre
læringsbetingelsene og andre relaterte forhold i skolen med mål om å virkeliggjøre skolens mål
mer effektivt, være aktuelt. (OECD som sitert i Dalin, 1986 s. 36). Som man kan se av tidligere
gjennomgåtte forskningsrapporter i kapittel 2 blir læringsmiljø ofte trukket frem som en sentral
forklaring for gode faglige og sosiale resultater. Det er derfor aktuelt å se nærmere på hvordan
ulike skolestørrelser kan påvirke grunnlaget for arbeid med skoleutvikling og ønsket om å skape en
best mulig skole med gode og trygge læringsmiljøer for elevene i fremtiden.
Fagfornyelse med nye læreplaner stiller krav til skoleutvikling og faglige fellesskap
Et tydelig eksempel på behovet for arbeid med skoleutvikling i disse dager finner man i
Stortingsmelding 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av
Kunnskapsløftet. Stortingsmeldingen legger grunnlaget for fagfornyelsen og nye læreplaner som
skal implementeres fra høsten 2020. Hovedtrekkene i høringsforslagene for nye læreplaner som
foreligger våren 2019 handler om dybdelæring, tverrfaglighet, relevans for fremtiden, mindre
overlapp mellom kompetansemål i ulike fag gjennom opprydding og reduksjon i dagens
kompetansemål samt bedre sammenheng i fagene (Udir 2018). De tverrfaglige temaene
bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring og demokrati og livsmestring står sentralt.
For å implementere nye læreplaner i opplæringen trekkes samarbeid i gode faglige fellesskap og
skolekulturer frem som en del av flere faktorer for å lykkes slik det vises til i både
Stortingsmeldingen og i strategien Læringsløftet:
Lærernes og skolenes arbeid retter seg ikke bare mot undervisningen og elevene i
klasserommet. Kvaliteten på opplæringen og utviklingen som skjer i klasserommet, er avhengig
av en kollektiv forståelse og tolkning av læreplanverket og av det samfunnsoppdraget som
skolen forvalter. Planlegging i faglige fellesskap på skolene er et ledd i å kvalitetssikre
opplæringen og bidrar også til bedre sammenheng i opplæringen mellom ulike trinn og ulike fag.
Felles prosesser på skolene bidrar til å utvikle en felles forståelse og tolkning av læreplanene,
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og til at profesjonen sammen utvikler og forvalter et felles fagspråk og begrepsapparat. (Meld.
St. 28 (2015−2016))
Store deler av lærernes arbeid utføres i klasserommet, uten kollegaer eller andre som bidrar i
opplæringen. Det er viktig at lærerne samarbeider og reflekterer over egen praksis. Læreres
profesjonelle utvikling styrkes gjennom godt samarbeid i lærerkollegiet og i nettverk med lærere
fra andre skoler. Forskning viser at lærere som samarbeider om undervisningen og som deler
erfaringer, gjerne får engasjerte elever med gode resultater. (Kunnskapsdepartementet 2014:
side 25)

Skolekulturer preget av utvidet lærerprofesjonalitet
For at man skal kunne lykkes i å skape endringer i skolen, kan man ut fra teorier om skoleutvikling,
si at man trenger en aktørberedskap hos skolene som er avhengig av såkalt utvidet
lærerprofesjonalitet som preges av fokus på skolen som organisasjon, framtidsorientering,
fleksibilitet, samarbeid og generelt et «løftet blikk» på opplæringsansvaret (Hoyles som sitert i Berg
1999, s.112). Denne type tilnærming til lærervirket refereres det til både i Stortingsmelding 28 og
Lærerløftet slik det er vist tidligere med blant annet formuleringer om kollektiv forståelse og
tolkning av læreplanverket og det samfunnsoppdraget som skolen forvalter, om samarbeid og om
refleksjon over egen praksis. Satsningsområdene for Nesoddkommunen med blant annet
analysekompetanse, elevsentrert ledelse, trygt og inkluderende læringsmiljø, kapasitetsbygging og
utvikling av profesjonelle læringsfellesskap, er også eksempler på tilnærminger til lærerrollen som
krever en slik type utvidet lærerprofesjonalitet.
Ut fra disse grunntankene kan man si at man ønsker å utvikle skolekulturer forstått som lærende
organisasjoner i tråd med organisasjonsteoretikeren Peter Senge sine definisjoner:
Organisasjoner der mennesker videreutvikler sine evner til å skape de resultater som de
egentlig ønsker, der nye og ekspansive tenkemåter blir oppmuntret, der kollektive ambisjoner
får fritt utløp og der mennesker blir flinkere til å lære i fellesskap (Senge 1991, side 9).

For å utvikle denne type skolekulturer kan skolestørrelse tenkes å ha en påvirkning under rette
omstendigheter.
Tilrettelegging for fordypning ved større skoler
Skolekulturer preget av utvidet lærerprofesjonalitet vektlegger, slik det har vært nevnt flere ganger,
kollegiale samtaler der lærere tar en del av, diskuterer og utvikler sin og andres
undervisningsmetodikk (Hattie og Resnick i Adolfsson 2014, (Meld. St. 28 (2015−2016)). Adolfsson
(2014) drøfter hvordan man ved svært små skoler vil kunne ha vanskeligheter med å utvikle denne
type skolekulturer da kollegiet vil kunne være mindre dynamisk og mangle en «kritisk masse»
(Adolfsson 2014, side 26). Det bør imidlertid sies at det ikke er snakk om svært små
ungdomsskoler ved Nesodden kommune, men at det kan være grunn til å stille spørsmål om de
samme faktorene vil kunne spille inn.
Hvis det er få lærere knyttet til de ulike fagene og mulige deltidsstillinger i mindre fag, kan også
samarbeidet ved mindre skoler være mer sårbart ved at man har færre lærere å spille på i det
daglige arbeidet. Hvis lærere også må tilhøre et større antall forskjellige faglige fellesskap på tvers
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av trinn ved mindre skoler, kan dette i noen grad tenkes å hemme mulighetene til å fordype seg i
arbeidet med planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen som skal forberede
elevene på fremtidens utfordringer.
De samme prinsippene vil også kunne gjelde for mer fagovergripende temaer for skoleutvikling.
Ved større kollegium vil man kunne ha mulighet til at grupper av lærere i større grad kan
konsentrere seg om å fordype seg i og følge opp ulike prosjekter, fremfor at man til enhver tid må
være med på «litt av alt» i en travel skolehverdag.
For størrelse på skoler og grunnlag for tett, meningsfullt samarbeid mellom lærere vil det være
vanskelig å konkludere. Som Adolfson (2014) sier, har flere forskere forsøkt seg på å definere den
optimale skolestørrelsen, men sjeldent har man klart å presentere konkrete størrelser da det er alt
for mange andre faktorer som påvirker kvalitet i skolen slik det allerede er vist til en rekke ganger i
løpet av rapporten (Adolfson 2014, side 24). For å utvikle gode faglige fellesskap vil det også være
en rekke faktorer som påvirker grunnlaget for samarbeid. Ved svært store skoler vil det kunne bli
veldig mange lærere knyttet til ulike fag/trinn/utviklingsområder. Det kan vanskeliggjøre det å finne
plass til jevnt samarbeid i en travel, skolehverdag styrt av komplekse timeplaner og begrenset
bundet tid til tilstedeværelse på arbeidsplassen utover undervisning. Det bør derfor vurderes
grundig rundt hva som er den optimale størrelse på ulike samarbeidsteam for å få til godt,
forpliktende samarbeid og for å unngå at det i praksis vil kunne bli «team i teamene» slik at mulige
fordeler med et større kollegium svekkes.
Med Fagfornyelsen legges det også opp til bedre sammenheng i og mellom fagene og tverrfaglige
temaer. Det kan tenkes at mindre skoler hvor lærere underviser i flere fag har en fordel når det
kommer til å se fagene i en naturlig sammenheng.
God ledelse sentralt for skoleutvikling
Selv om det naturlig nok vil være flere personer å spille på i utviklingsarbeidet ved en stor skole, er
likevel ingen automatikk i at større skoler i seg selv fører til denne type skolekultur. Forskning
innenfor skoleutvikling er derimot klinkende klar når det kommer til behov for velfungerende og
systematisk pedagogisk ledelse for å oppnå skoleutvikling og lærende organisasjoner (Hargreaves
& Fink, 2008; Fullan, 2007; Louis, 2010).
Ved større skoler vil det være mer ressurser til skoleledelse og det kan være grunn til å tro at også
ledelsen i større grad vil kunne følge opp og spesialisere seg innenfor mer avgrensende
ansvarsområder. Samtidig kan det være grunn til å tenke at skoleledelsen i større grad vil kunne få
et bedre overblikk over hele den pedagogiske virksomheten og være tettere på elever, foreldre og
lærere ved mindre skoler (Adolfsson 2014, side 26).
Hva mener ansatte om skolestørrelse og skoleutvikling?
Ansatte i skolene var delt i synet på skolestørrelsenes innvirkning på skoleutvikling. I forbindelse
med intervjuvandringen på skolene den 25.10.2019 kom det frem at noen lærere godt kunne tenke
seg et større kollegium enn i dag for «å ha flere lærere å dele oppgavene på». Andre mente at selv
i dagens situasjon var det vanskelig å finne nok tid til lærersamarbeid, og at større forhold trolig
ikke ville gjøre samarbeid enklere.
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Oppsummering
Det bør sies at spørsmålene om hvor «overganger» mellom små og store skoler går er
utydelige når det er snakk om faglige fellesskap og skoleutvikling. Ut fra tidligere
resonnementer knyttet til blant annet organisering og timeplanlegging, vil det være
vanskelig å kunne hevde hardnakket at alternativer med to skoler vil bli så små at det vil
være vesentlige ulemper for å få til skoleutvikling og robuste faglige fellesskap, eller at man
i praksis vil klare å få til kontinuitet i det daglige samarbeidet og i skoleutviklingsarbeidet i
en travel skolehverdag hvis teamene blir veldig store. Samtidig vil det være flere
fagpersoner som kan bidra i fellesskapet og organisasjonen vil kunne være mindre sårbar i
alternativet med en samlet, større skole.
Uavhengig av fremtidig valg av skolestørrelse, vil en aktiv, pedagogisk ledelse spille en
avgjørende rolle i arbeidet med skoleutvikling.
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5 Fremtidens skole og fremtidens skoleanlegg
Både samfunnet og skolen har vært gjennom omfattende endringer siden de første
ungdomsskolene ble innført på 1960-tallet. Økt digitalisering, nærmest ubegrenset tilgang på
informasjon, ny teknologi og nye samarbeidsformer preger i dag både samfunnet generelt og
skolen spesielt.
Skolen er i kontinuerlig utvikling, noe man blant annet kan se gjennom en rekke handlingsplaner,
strategier og en fornyelse av dagens læreplan, Kunnskapsløftet fra 2006. Det vil derfor være
relevant å se på hvordan skoleanlegg fungerer som en av mange didaktiske rammefaktorer før
man ser på hovedtrekk i nasjonalt og internasjonalt arbeid om fremtidens skole som et grunnlag for
å vurdere hvilke prinsipper som bør ligge til grunn for utvikling av fremtidens fysiske læringsmiljøer.

5.1 Skoleanlegget som en didaktisk rammefaktor
Det fysiske læringsmiljøets utforming kan betraktes som en del av rammefaktorene i den
didaktiske relasjonsmodellen som viser hvordan ulike faktorer påvirker undervisning og elevenes
læring:

Figur 1 Den didaktiske relasjonsmodell (Brit Ulstrup Engelsen. Kan læring planlegges? 2006)

Det fysiske læringsmiljøet er et verktøy og en medaktør som griper inn i, og påvirker
skolehverdagen, og medvirker til hvordan de pedagogiske intensjoner kan realiseres. Fysisk
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læringsmiljø er i så måte en faktor som har betydning for den praksis som finner sted, og tillegges
betydning for de aktiviteter som skjer i skolen, men uten noen årsakssammenheng i den forstand
at utformingen automatisk fører til bestemte former for atferd eller handling/ pedagogisk praksis.
Det er lærerne som er nøkkelfaktoren for å skape gode samspill og interaksjon mellom de
tilgjengelige læringsarenaene og innholdet i læringsarbeidet og bevissthet rundt samspillet mellom
fysiske læringsmiljøer og mål for læringsarbeidet er eksempler på temaer for arbeid med
skoleutvikling slik det vises til i tidligere kapitler. Et undervisningslokale alene kan ikke isolert sett
føre til en bestemt pedagogisk praksis, men gjennomtenkte fysiske løsninger kan være støttende
for ulike læringsaktiviteter.

5.2 Fagfornyelsen – noen viktige hovedtrekk
Fagfornyelsen som omtales under kapittelet om skoleutvikling er begrunnet i at elevene skal lære
mer og lære bedre. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden. Flere fag blir mer praktiske
og utforskende. De nye læreplanene skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være
kritiske, skapende, utforskende og kreative. (Utdanningsdirektoratet 2018b) Grunnlaget for
fagfornyelsen blir presentert i Stortingsmelding 28 (2015-2016), Fag – Fordypning – Forståelse —
En fornyelse av Kunnskapsløftet hvor mye av arbeidet fra de to offentlige utredningene fra
Ludvigsenutvalget, NOU 2014: 7 Elevens læring i fremtidens skole og NOU 2015: 8 Fremtidens
skole, står sentralt. Hovedtrekkene fra dette arbeidet knyttet til læring i fremtidens skole kan, svært
forenklet, sies å handle om:
Relevans og 21st Century skills
Det elevene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny
kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og
kreative. Dette får betydning for hva og hvordan elevene skal lære.
Dybdelæring
Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for
omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold.
Vi må gjøre tydelige prioriteringer. (Utdanningsdirektoratet 2018b)
Tverrfaglighet og sammenheng
Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene, og de forskjellige delene av læreplanverket
skal henge bedre sammen.
Kompetanse i fagene
Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer
og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer
forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning, med andre ord; kunnskap i seg selv er ikke nok.
Elevene må kunne anvende kunnskapen i både kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner.
Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning (Pkt. 2.2 Overordnet del
av læreplanverket).
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Å lære å lære
Skolen skal bidra til at elevene reflekterer over sin egen læring, forstår sine egne læringsprosesser
og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. Opplæringen skal fremme elevenes motivasjon,
holdninger og læringsstrategier, og legge grunnlaget for læring hele livet.
Tabell 9 Eksempler på hva som er nytt i fagene
Fag

Norsk

Matematikk

Naturfag
Fremmedspråk

De største endringene dreier seg om at elevene i større grad skal arbeide aktivt
utforskende i faget. (Antallet kompetansemål i faget er redusert med mer enn en
tredjedel.).
Faget legger i større grad til rette for at elevene skal utforske matematikken og
kommunisere om den. Læreplanene knytter seg tettere til elevenes hverdag og skal
forberede dem på et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.
I naturfag skal elevene arbeide praktisk og utforskende, og faget skal gi rom for
undring, nysgjerrighet og fasinasjon.
Det legges vekt på kommunikasjon som det viktigste i faget.

(Utdanningsdirektoratet 2019)

5.3 Betydningen av fagfornyelsen for det fysiske læringsmiljøet
Når det er et mål i fagfornyelsen at elevene skal være samarbeidende, kommuniserende, kritiske,
skapende, utforskende, kreative og tverrfaglige, åpner det for å stille noen spørsmål om
utformingen av det fysiske læringsmiljøet.
Er det slik at det tradisjonelle klasserommet med 30 pulter i bussformasjon vendt mot tavlen og
læreren gir det de beste rammene for samarbeidende, skapende, utforskende og kreativt
læringsarbeid? Eller er det kanskje behov for noe mer, eller noe annet? Eller annen møblering?
En skole for fremtidsrettet læring må bestå av mange steder. Steder for ulike aktiviteter. Steder
hvor man jobber alene, i mindre eller større grupper, hvor man gjør noe aktivt og i bevegelse, hvor
man jobber teoretisk – og mye, mye mer. I tradisjonelle skoleanlegg er ofte stedene for
læringsarbeid begrenset til klasserom og eventuelt noen grupperom, samt definerte spesialutstyrte
læringsrom, som gjerne ligger litt for seg selv. Er skolen godt utnyttet kapasitetsmessig er det
begrensede muligheter for variasjon i hvor og hvordan læringsarbeidet kan finne sted. Mange
tradisjonelle klasseromsskoler savner arenaer for samarbeid, praktisk og kreativt arbeid i de
generelle læringsarealene slik vi kommer tilbake til senere i rapporten.
Når skoler bygges nye i dag, etableres det derfor gjerne ulike typer læringsarealer, som legger til
rette for varierte læringsaktiviteter.

5.4 Fysiske læringsmiljø som gir mulighet for ulike læringsaktiviteter
Et skolebygg bør planlegges og vurderes ut fra hvor egnet det er for de aktivitetene som skal
gjennomføres. Sentrale spørsmål er: Hva gjør vi? Hvor ofte gjør vi det? Hvor mange er vi når vi
gjør det? Svarene på disse spørsmålene kan være mange og varierte. Målsetningen er å ha
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fleksible bygg som er tilpasset de pedagogiske aktivitetene som blir gjennomført i dag, i morgen og
i fremtiden.
For å ha et utgangspunkt å organisere de ulike aktivitetene i, kan skoleanlegget deles inn i fem
store hovedfunksjoner - ut fra hvilken type aktiviteter som skal foregår der:
Fellesareal består av steder for organiserte og uorganiserte sosiale eller
faglige aktiviteter. For en ungdomsskole består gjerne fellesarealene av
kantine, amfi/stor åpen samlingsplass og desentraliserte sosiale soner rundt i
bygget. De store fellesfunksjonene ligger gjerne sentralt i skoleanlegget, mens mindre
pause/samarbeidsarealer kan ligge nærmere de generelle læringsarealene.
Viktige aktiviteter i fellesarealene er bespisning, pause, gruppearbeid og individuelt
læringsarbeid, store samlinger, ankomst, bevegelse til og fra, aktivitet og bevegelse. Gode
fellesarealer gir muligheter for samarbeid og fellesskap, dersom de brukes aktivt i
læringsarbeidet.
Generelle læringsarealer kan bestå av åpne og lukkede læringsarealer.
Viktige aktiviteter i de generelle læringsarealene er
forelesninger/gjennomgang, teoretisk arbeid individuelt eller i grupper av ulike
størrelser. De generelle læringsarealene kan gjerne være fleksibelt og variert møblert, for å
åpne for ulike typer læringssituasjoner og samarbeidsformer.
Variasjonen i hvordan generelle læringsarealer utformes er stor, noen har ordinære
klasserom og grupperom, andre har klasserom og fellesareal/åpne gruppeareal, gjerne med et
felles amfi for trinnet, eller en kombinasjon av disse to. Andre igjen utformer de generelle
læringsarealene som mer eller mindre åpne landskap/baser med soner for ulike
læringsaktiviteter.
Mange skoler utformes med hjemmeområder/trinnområder eller trinnarealer for hvert trinn,
hvor det er sambruk på en del støttefunksjoner som grupperom, trinnamfi, pause/gruppeareal
m.m. Garderober og toaletter plasseres gjerne nær de generelle læringsarealene for hvert
trinn/klasse.
Det som er viktig for utformingen, er hvilke muligheter den gir for variasjon i
læringsarbeidet, og for muligheten til å samarbeide og kommunisere, til å være kritiske,
skapende, utforskende, kreative og tverrfaglige i læringsarbeidet.
Spesialutstyrte læringsarealer kan bestå av egne verksteder eller
åpne/mer lukkede soner for praktisk orientert læring. Viktige aktiviteter her er
praktisk læringsarbeid hvor man bruker hender og hode - individuelt eller i
store/små grupper – og hvor det er behov for spesielt utstyr/verktøy eller innredning/møblering.
Noen av disse funksjonene er det behov for å skjerme på grunn av støv og støy. Andre
spesialutstyrte læringsarealer kan ligge som en sone mellom/i de generelle læringsarealene og
bidra til å knytte teori og praksis nærmere sammen. Spesialutstyrte læringsarealer som typisk
trenger egne, definerte og lukkede rom er en del kunst og håndverksaktiviteter
(tre/metall/keramikk bl.a.), musikkaktiviteter, matlagingsaktiviteter og noen realfagsaktiviteter
(pga. sikkerhet).
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Sambruk og flerbruk av spesialutstyrte læringsarealer er viktig, slik at arealene kan brukes
på mange måter og av flere brukere. Det legges gjerne stor vekt på flerfunksjonalitet og gode
kombinasjonsløsninger når man planlegger spesialrom. Det er for eksempel ikke uvanlig at
verkstedsrom tilpasset flere fagområder etableres i stedet for egne spesialrom for hvert enkelt
fag. Kantine i tilknytning til skolekjøkken, eller med musikkrom og scene er også vanlig i nyere
skoler.
Støttefunksjoner består blant annet av steder/aktiviteter for ledelse og
administrasjon av skoledriften, drift av skoleanlegget, forberedelse og
etterarbeid for lærere, pause for de ansatte, produksjon av mat, samt rådgivning, helsetjeneste
og andre støttetjenester til elevene.
Det er gjerne ønskelig at støttefunksjonene ligger sentralt i skoleanlegget.
Lærerarbeidsplassene plasseres gjerne nær de generelle læringsarealene, for at det skal være
voksne i hele anlegget til enhver tid. Samtidig er det også ønskelig med tverrfaglighet mellom
lærerne på ulike fag/trinn, og noen velger derfor å sentralisere lærerarbeidsplassene.
Sammenheng og flyt
Hvordan disse hovedfunksjonene henger sammen varierer. En del skoler har desentraliserte
innganger utenfra til hvert trinn/gruppe, mens andre ønsker at fellesarealene skal brukes som
hovedåre til trinnarealene.
Mange ønsker å legge til rette for god kobling til funksjoner ute, slik at utearealet kan brukes som
en integrert del av læringsarealene.
Møblering og teknologi
Mulighet for fleksibilitet og
variasjon ligger også mye i
hvordan læringsarealene
møbleres. Et moment som må tas
stilling til er om alle elevene skal
ha sine faste (og likt utformede)
plasser. Dersom man løsner opp
på dette prinsippet, vil man få
mulighet til å skape mer varierte
soner i læringsarealene – også i
ordinære klasserom - og slik
legge bedre til rette for den type
læringsarbeid som fagfornyelsen
legger opp til.
Fremtidens klasserom
Et eksempel på denne type
sonetankegang for innredning av
rom kan være prinsippene som
ligger til grunn for såkalte «Future
Classroom Labs» som stadig får
større oppslutning både nasjonalt

Figur 2 Soneinndeling, Future Classroom Lab (European Schoolnet 2016)
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og internasjonalt. Konseptet handler om å etablere teknologirike læringsmiljøer med soner for
ulike, aktive tilnærminger til læring, for eksempel gjennom bruk av 3D-printere, VR-teknologi,
robotteknologi, programmering og innspilling av podcaster. Illustrasjonen ovenfor er hentet den
første Future Classroom Lab i Brüssel, men man finner også varianter av denne type rom ved de
fleste lærerutdanningsinstitusjonene og ved flere skoler i Norge i dag.
Alle læringsarealer må også være tilrettelagt for utstrakt bruk av IT-verktøy/teknologi. En
målsetning i mange skoler er såkalt BYD-løsninger (bring your own device-løsninger), hvor det skal
være mulig å koble opp ulike IT-verktøy.
Et oversiktlig læringsmiljø- transparens
Skolens fysiske utforming skal være oversiktlig ved pedagogisk hensiktsmessig bruk av glass i
vegger og dører internt i bygget. Åpenhet og transparens i læringsarealene danner grunnlag for en
mer fleksibel og variert undervisning. Visuell kontakt mellom rommene gir oversikt for både elever
og lærere, og bidrar til å fremme samarbeid, erfaringsdeling, trivsel og læring. Et oversiktlig
læringsmiljø gir et godt grunnlag for fleksibel bruk av arealene.
Bruk av glass innvendig i bygget vil forsterke romfølelsen og lyset i de arealene som ikke ligger
langs yttervegg eller som ikke har overlys. Bruken av glass skal imidlertid være godt gjennomtenkt,
slik at også behov for diskresjon og skjerming blir ivaretatt.
I hjemmeområdene skal rolig og støyende aktiviteter kunne foregå samtidig, og bruk av større
glass som gir innsyn/utsyn mot trafikkareal bør unngås. Glassfelt over dørhøyde vil kunne gi en
opplevelse av bedre lysforhold i gangarealer
Sambruk og nærmiljøfunksjon
Sambruk er et sentralt begrep i dagens skolebygg. I de generelle læringsarealene legges det til
rette for stor grad av sambruk og samarbeid mellom elever, klasser/grupper og lærere.
Skolene planlegges også for å ha en viktig funksjon i nærmiljøet. Mange steder er det en ambisjon
om at skolen skal være i bruk hele dagen (seven-eleven). Lag og organisasjoner, musikkorps og
kulturskole er eksempler på ulike aktører som nyter godt av tilgjengelige lokaler i skolene på
ettermiddags- og kveldstid. Bibliotek kan være meråpent, og benyttes også på kveldstid o gi
helger. På enkelte skoler legges det også til rette for at skolebygget kan brukes av nærmiljøet i
forbindelse med både kurs, konferanser, konserter og forestillinger med dans og drama.
Samlokalisering av flere kommunale funksjoner kan bidra til å redusere behovet for areal, for
eksempel kostnader med bygging av fellesfunksjoner som for eksempel kjøkken/kantine, møterom,
kontor, administrasjon og grupperom med flere. Sammenslåing av folkebibliotek og skolebibliotek
kan både gi økonomiske innsparinger og et økt faglig tilbud for både skolen og det øvrige
lokalmiljøet. Fysisk nærhet mellom skole og helsestasjon kan styrke elevenes tilgang på
skolehelsetjeneste, da ansatte i delte stillinger for eksempel mellom skolehelsetjeneste og allmenn
helsestasjon kan organisere hverdagen mer hensiktsmessig og fleksibelt.
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5.5 Hva tenker elever og ansatte om læring i fremtidens skole(bygg)?
Elevinnspill fra intervjuvandringer på Alværn og Tangenåsen skole fredag 25.10.2019:
- Elevene ser for seg at teknologien vil bli bedre i fremtiden og presiserer at det kommer til å
være behov for gode systemer for lading av ulike digitale enheter rundt om på skolen.
- Elevene er opptatt av at skolen må kunne lage reelle opplevelser som en del av læringen
gjennom mer praktisk læring og at man, sitat, «ikke bare skal sitte i klasserommet og jobbe
med oppgaver» og at man «lærer mer av å gjøre noe enn å skrive i en bok». Ut fra disse
tankene mener elevene at, sitat, «ikke alle rom trenger å være like».
- Elevene ser for seg at det vil bli mer og mer samarbeid i fremtiden og at det å lære seg å
samarbeide blir viktig i fremtidens skole. Ut fra disse tankene mener elevene at det er viktig
med nok grupperom og soner for samarbeid.
- Elevene melder om behov for hvilerom
- Det er viktig med god og oversiktlig logistikk / trafikkløsninger mellom de ulike
områdene hvor elevene oppholder seg i løpet av skoledagen slik at det er enkelt å komme
seg fra et sted til et annet og at det ikke blir for trangt i gangene.
- Elevene liker godt når læringsarealene er åpne og lyse fremfor svært lukkede løsninger
som, sitat, «føles som et fengsel noen ganger».
- Elevene ønsker fellesområder som oppleves som trygge og koselige og at det også må
være områder med mindre soner til elever som ønsker å «trekke seg litt tilbake».
- Elevene (spesielt fra Alværn) presiserer at rent vann og toalettløsninger som ikke ligger
isolert er viktig for trivsel på skolen.

Ansatteinnspill fra intervjuvandringer på Alværn og Tangenåsen skole fredag 25.10.2019:
-

Ønsker en skole som er mindre teoritung, nærhet og økt bruk av verksteder som kunst og
håndverk, mat og helse. Mulighet for å dele opp klassene, flere grupperom
Umøblerte rom (uten speil)
Mer fysisk aktivitet
Variere undervisning inne i klasserommet
Rullerende fagdag
Bytte timer i fleksible rammer
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5.6 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 (Helsedirektoratet 2014).
«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).»

Erfaringstall fra planlegging av nye ungdomsskoler
Videre arealanalyser av dagens skoler i rapporten hensyntar føringene over og benytter i tillegg
erfaringstall fra en rekke programmeringsoppdrag av skoler over hele landet fra Norconsult som et
grunnlag for vurderingene. Som et eksempel på disse erfaringstallene (som igjen er basert på med
standard arealprogram hos de største kommunene i landet) kan man se på foreslått
arealdisponering for en 4-parallell ungdomsskole.
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Tabell 10 Erfaringstall fra planlegging av nye ungdomsskoler

UNGDOMSSKOLE 360 elever, 4 paralleller
GENERELT LÆRINGSAREAL:
GENERELLE LÆRINGSAREAL
ELEVGARDEROBER/TOALETT
SUM GENERELT LÆRINGSAREAL:
SPESIELT LÆRINGSAREAL:
SKOLEKJØKKEN
BIBLIOTEK*
NATURFAG
MUSIKK
KUNST OG HÅNDVERK
DATAROM
SUM SPESIELT LÆRINGSAREAL
PERSONAL- OG ADMINISTRASJON
ADMINISTRASJON
LÆRERARBEIDSPLASSER M/STØTTEFUNKSJONER
MØTEROM
PERSONALROM
PERSONALGARDEROBER/TOALETT
SUM PERSONAL- OG ADMINISTRASJONSAREAL
ANDRE FUNKSJONER:
KANTINE*
HELSE/PPT/LOGOPED*
DRIFT OG LAGER*
SUM ANDRE FUNKSJONER
SUM NETTOAREAL ekskl idrettsareal
SUM BRUTTOAREAL ekskl idrettsareal (NETTO* B/N faktor)

NTA
1440
216
1656

85
100
100
130
195
0
610

59
215
50
58
43,5
425,5

120
30
100
250
2942
1,40

IDRETTSAREAL (SAL/GARD/BIROM)
SUM NETTOAREAL inkl idrettsareal

350

SUM BRUTTOAREAL (NETTO* B/N faktor) :
I bruttoareal inngår tekniske rom, veggtykkelser, gangareal m.m.

1,40
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5.7 Metoder for vurdering av skoleanlegg
Metode for areal- og kapasitetsvurdering av eksisterende bygg
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 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. Dette gir en presis
beregning av elevkapasiteten ut fra en forventet kvalitetsstandard. Ofte gir den et lavere
kapasitetstall enn andre modeller.
Klasseromskapasitet
Tar utgangspunkt i klasseroms- eller basearealet ved skolen og et minimumsareal pr elev. Dette
gir en noe grovere beregning av elevkapasiteten, og ofte et høyere tall på elevkapasitet. Enkelte
kommuner, som f.eks. Oslo, har lagt til grunn antall klasserom x 28 eller 25 elever for å beregne
elevkapasitet. Dette gir et svært grovt anslag siden det ikke tar hensyn til varierende størrelse og
ulik utforming av klasserommene. Det er grunn til å anta at dette vil gi en enda høyere beregnet
elevkapasitet.
Maksimal teoretisk klasseromskapasitet angir hvor mange elever skolen har plass til ved 100 %
utnytting av hvert enkelt klasserom. Det er viktig å peke på at en slik kapasitetsutnytting er rent
teoretisk og vil sjelden samsvare med faktisk elevtallsfordeling. I de fleste tilfeller vil skolen være
fullt utnyttet kapasitetsmessig når elevtallet ligger på omkring 90 % av maksimal teoretisk
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 enkelte tilfeller kan skoleanlegg ha et elevtall som overskrider vurdert
maksimal teoretisk elevkapasitet – og drives med overkapasitet – ved for eksempel å benytte
spesialrom, auditorium, mv. til generelle læringsareal.
I vurderingen av maksimal teoretisk elevkapasitet i klasserommene benyttes dermed en av
følgende tre beregninger.
•
•
•

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.
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Spesialromskapasitet
Vurdering av antall spesialrom og areal. Dersom skolen har få/små spesialrom eller mange
spesialrom benyttes som generelle læringsareal kan dette være kapasitetsavgrensende.
Beregning av kapasitet lærerarbeidsplasser
Det legges i utgangspunktet til grunn en norm på 6 m² pr. arbeidsplass, og det beskrives kort hvor
mange arbeidsplasser avsatt areal til lærerarbeidsplasser 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.
Metode for vurdering av funksjonalitet
Pedagogisk funksjonalitet og egnethet handler om i hvilken grad en skole imøtekommer kravene til
sosial og faglig læring i dag og i fremtiden. For å gi rom for variasjon og bredde i læringsaktiviteter
bør et skolebygg ha arealer og rom av ulik størrelse og utforming, som uten store omlegginger kan
benyttes til forskjellige aktiviteter med ulik gruppestørrelse. Elevene skal kunne jobbe i ulike soner
for samarbeid, det bør være areal for mingling både i læringsøktene og i pauser, samt soner for
individuelt arbeid mer skjermet for de som trenger ro og konsentrasjon i arbeidet.
Skolen skal gjennom universell utforming være tilrettelagt for at både elever og ansatte med
særskilte behov skal ha en reell mulighet for inkludering. Det vises til likestillings- og
diskrimineringslovens kapittel 3, §17 der Offentlige og private virksomheter rettet mot
allmennheten har plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner og lovens
§21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter.
I regjeringens digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017–2021 «Framtid, fornyelse og
digitalisering» er hovedmålet at elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å
oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Strategien
fremhever hvordan digitale læremidler og verktøy skal støtte opp under samarbeidslæring og
samskaping blant elevene, og hvordan teknologirike læringsmiljø åpner for nye måter å lære på,
og gir læreren et større repertoar av undervisningsmetoder.
Vurdering av funksjonalitet baserer seg på kvalitative vurderinger rundt hvordan eksisterende
lokaler legger til rette for sosial og faglig læring i tråd med prinsippene for fremtidens skolebygg
som er skissert tidligere i kapittelet. Disse vurderingene baserer seg blant annet på befaringer og
brukerinnspill.
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6 Vurdering av arealbruk og funksjonalitet Alværn skole
Matrikkel: Gnr 30 Bnr 110-1
Tomt: ca. 81 400 kvm
Brutto bygningsareal: 4 575 kvm
Brutto areal eks gym/svømming:
3 446 kvm
Elevtall 2019/20: 278
Ansatte: 33, 28 lærere

Alværn ungdomsskole er lokalisert vest på Nesodden, i Bjørnemyr skolekrets. Skolen ble bygget i
1969/70 som en 4-parallell ungdomsskole med svømmebasseng og gymsal. Skolen er en
frittstående skolebygning bygget i tidstypisk betong-/tre-/teglsteins med flatt tak. Skolen har i de
siste 20 årene fått utført rehabilitering av tak, svømmehall og garderober, vinduer og
ventilasjonsanlegg.
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6.1 Rom og arealer for skoledrift ved Alværn skole
Rom og arealer ble kartlagt ved befaringer høsten 2019. Samtlige bruksarealer er kategorisert ut
fra faktisk bruk høsten 2019. «Spiseriet», et frittstående brakkebygg i skolegården er ikke regnet
med som bruksareal. Arealer til drift, renhold, trafikkarealer og tekniske rom er ikke med i
oversikten.

Funksjon

Antall rom

Nettoareal (m² NTA)

«Spiseriet»

ikke medberegnet

14 klasserom
6 grupperom

953 m²
128 m²

1 mat og helse m/støtteareal
1 musikk eks container.
4 kunst og håndverk m/støtteareal
2 naturfag m/forberedelsesrom
1 mediatek m/kontor
1 datarom
1 gymsal eks. garderober og støtterom
1 svømmehall eks garderober

96 m²
60 m²
381 m²
174 m²
108 m²
29 m²
220 m²
124 m²

5 kontorer inkl. forkontor
3 personalrom
1 personalgarderobe

84 m²
74 m²
12 m²

4 arbeidsrom

158 m²

6.2 Vurdering av kapasitet i dagens arealer
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i metoder for beregning av kapasitet som tidligere er
beskrevet i kapittel 5.7.
Når «spiseriet» ikke medberegnes har ikke skolen fellesarealer i det hele tatt.
De generelle læringsarealene består av klasserom langs korridor. Det er få
grupperom og ellers ingen andre støttearealer (som garderober) tilgjengelig
ved klasserommene.
Skolen har et netto generelt læringsareal på 1 198 m². Kapasitet i
generelle læringsareal (klasserom, grupperom og garderober) ut fra en
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arealnorm på 4,6 m² pr. elev, angir en kapasitet på 260 elever. Denne
beregningsmetoden viser at generelt læringsareal ved skolen er langt lavere
enn hva man planlegger for ved nye skoler rettet inn mot mer variasjon i
læringsarealene enn kun rene klasserom.
Ved å se på klasseromskapasitet blir imidlertid situasjonen annerledes.
Samlet er det 14 klasserom ved skolen over et klasseromsareal på 953 m².
Størrelsen på klasserommene er 60-85 m². Det er begrenset tilgang på
grupperom og fellesareal som kan defineres som støtteareal. Det legges
derfor til grunn 2,25 m² pr. elev i klasserommene (samt 4 m² til lærer), noe
som angir en teoretisk klasseromskapasitet på 399 elever i dagens bygg.
Ut fra tidligere vist resonnement om at skolen er fullt utnyttet
kapasitetsmessig når elevtallet ligger på omkring 90 % av maksimal teoretisk
kapasitet, innebærer det at man ut fra 90 % klasseromskapasitet har
kapasitet til 359 elever i dagens skolebygg (4-parallell skole med 30 elever i
hver klasse)
Skolen har alle de spesialrom en ungdomsskole av denne størrelsen bør og
skal ha. Skolen har ett kjøkken/rom for mat og helse. Det er et musikkrom
utstyrt med gitarer og andre mindre instrument. Det gis også noe
danseundervisning i rommet. Skolen har også en musikkcontainer utenfor
bygningen som ikke er medberegnet i arealoversikten da dette arealet ikke
er en del av den faste bygningsmassen. Skolen har to naturfagrom med
egne forberedelsesrom. Kunst og håndverksavdelingen består av rom for
tegning/søm, tre-forming, maling og keramikk og smie. Mediateket ligger i
enden av hovedkorridor på plan 2. Skolen har både gymsal og svømmehall
med garderobeanlegg. Sammenlignet med tidligere presenterte erfaringstall
for planlegging av nye skoler er areal til spesialutstyrte læringsarealer ved
Alværn noe høyere enn hva man vanligvis planlegger for nye skoler i dag.
Administrasjon- og personalareal er samlet på plan 2. Det er til sammen 5
kontorer til ledelse, administrasjon, elevtjenester m.m. Elevtjenestene ligger
noe spredt, med sosiallærer mest sentralt plassert elevene i nærhet til
innvendig hovedtrapp. Skolen har ingen møterom, men bruker mediateket til
fellesmøter.
Det er et felles personalrom på plan 2 i tilbygget, godt tilgjengelig fra andre
personalfunksjoner. Det er også personalgarderober i tilknytning til
personalrommet.
Lærerarbeidsplassene er organisert trinnvis på tre arbeidsrom, plassert
samlet på plan 2. Det samlede arealet på lærerarbeidsrommene tilsvarer
areal til ca. 26 arbeidsplasser, dersom man legger norm på 6 m² pr
arbeidsplass til grunn.
Uteområde

Omtales i kapittel 9, skolens uteområde.
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Kapasitetsutnyttelse i dagens bygg Alværn skole
Fremstillingen nedenfor illustrerer kapasitetsberegninger slik det er vist i teksten over. Venstre yakse viser antall elever ved skolen totalt, høyre y-akse viser antall klasserom. Den øverste linjen i
fremstillingen viser at man ut fra kapasitet i generelt læringsareal har god til fullt utnyttet kapasitet
på skolen i hele perioden. Søylediagrammene viser at det i hele perioden vil være færre eller like
mange klasser som det er klasserom ved skolen på grunn av at årskullene ikke er likt fordelt. Disse
beregningene er gjort med utgangspunkt i et maksimalt elevantall på 30 elever i hver klasse /
gruppe. Det er også verdt å understreke at dette er en ren teoretisk beregning ut fra dagens
arealer og at senere anbefalinger om omdisponering av klasseromareal for å oppnå mer
fleksibilitet ikke er medberegnet i fremstillingen.

Kapasitet - Alværn skole
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6.3 Vurdering av funksjonalitet og egnethet
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i metoder for beregning av funksjonalitet som tidligere er
beskrevet i kapittel 0
Alværn mangler et samlende fellesareal, som et hjerte i skolen.
Kantinefunksjonen dekkes bare delvis av et selvstendig eldre brakkebygg som
er for lite for skolens elever og som fremstår med flere bygningsmessige svakheter. Det er
verken et samlende amfi ute eller inne, eller desentraliserte funksjonelle samarbeidssoner.
De generelle læringsarealene på Alværn består av tradisjonelle klasserom
langs korridor. Klasserommene oppleves som små og lukkede og bygningen
har gjennomgående slitte overflater og fremstår som utdatert. Manglende
transparens og mulighet for visuell kontakt mellom klasserom og gangene gir
lite oversiktlighet og dårlige dagslysforhold i gangene, men det må sies at
tilgang på dagslys vurderes som god i mange av klasserommene. Det
oppleves også at bygningen har noen logistiske utfordringer med avstand
når det kommer til trafikkløsninger mellom ulike funksjoner.
Det er lite tilgang til grupperom både nær klasserommene, og i bygningen for
øvrig.
Et godt skoleareal bør tilrettelegge for differensiert og tilpasset undervisning, hvor læring
skal foregå i forskjellige lokaliteter, i de generelle læringsarealene, i de spesialiserte
læringsarealene, i fellesområdene og på skolens uteområde. Fremfor klasserom tilknyttet en
korridor som på Alværn, kan en organisering med hjemmeområder/trinnområder eller
trinnarealer for hvert trinn gi bedre sambruk på en del støttefunksjoner som grupperom,
trinnamfi, pause/gruppeareal m.m.
Det er svært begrensede garderobeløsninger for elevene (knagger i gang)
og løsningen med et felles, isolert toalettanlegg med kun utvendig tilkomst
vurderes som svært uheldig for elevenes trivsel og opplevelse av trygghet.
For å unngå denne type potensielle mobbesoner i bortgjemte felles
toalettanlegg plasseres gjerne garderober og toaletter nær de generelle
læringsarealene for hvert trinn/klasse når man planlegger for nye skoler i
dag.
De fleste spesialiserte læringsarealene på Alværn er funksjonelle og
romslige, spesielt gjelder dette arealene for kunst- og håndverksfaget.
Musikkrommet er imidlertid lite og har få støttearealer slik som øvingsrom i
tilknytning til hovedrommet. Ekstern musikkcontainer dekker et behov for lydisolert øvingsrom
og er lett tilgjengelig for bruk utover skoletiden, men avstanden kan også være krevende for
oppfølging av gruppen som helhet i timene.
Skolekjøkkenet er funksjonelt, men krever deling av klassene da rommet kun fungerer for
maksimalt 12-14 elever. Det kan gis teoriundervisning i rommet selv om det meldes at
ventilator har høyt støynivå.
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Svømmehall og garderober er rehabilitert i de senere år og fremstår som funksjonelle.
Biblioteket/mediateket har en viss boksamling, men små ressurser til bibliotekarfunksjon og
tilbyr i liten grad ulike digitale løsninger eller oppleves som en kompletterende læringsarena.
Rektor og assisterende rektor/inspektør har funnet det hensiktsmessig å
dele kontor, og har med det frigjort et rom til mindre møter. Likevel vurderes
mangel på møterom som en svakhet ved skolen.
Lærerarbeidsplassene for 27,4 lærerårsverk er noe knappe ift. norm om 6
m2 pr arbeidsplass. Lærerarbeidsplassene ligger langt fra elevarealene og det
vurderes som lite funksjonelt at det er vanskelig for elever å få tak i lærere og
at det ut fra denne strukturen er lav voksentetthet i de områdene hvor det er
flest elever. Likevel er det grunn til å tro at løsningen med at lærerarbeidsplassene er samlet
kan legge til rette for godt daglig samarbeid mellom lærere når skolen ikke er større enn at man
antageligvis vil ha en del kontakt på tvers av trinn.

6.4 Hva mener elever og ansatte om Alværn skole?
Elevene forteller at de ulike trinnene i utgangspunktet er fordelt på ulike områder på skolen, men at
enkelte ganger må man ta i bruk klasserom som er plassert langt fra de øvrige klasserommene på
trinnet. Det er kronglete trafikkløsninger for forflytting mellom delen av skolen hvor 10. trinn har
klasserom i dag da elevene må gå utendørs for å komme til andre funksjoner ved skolen. Hvis
klasser fra andre trinn får klasserom i denne delen forteller elevene at klassene blir isolerte fra
resten av trinnet. Generelt trekkes vanskelig logistikk frem som en av de største ulempene ved
Alværn.
Fra administrasjonen på skolen får vi høre at også besøkende/vareleverandører synes det er
vanskelig å finne frem til skolens administrasjonskontor i bygningen. Det handler både om
plasseringen i 2. etg. og manglende skilting fra hovedinngangen.
Størrelsen på klasserommene varierer stort. Et av klasserommene som løftes frem som godt er et
større rom som ligger nærmest idrettsavdelingen. Elevene mener at dette rommet er godt på grunn
av direkte tilgang til grupperom og nærhet til innendørs HCWC slik at man både kan ha variert
undervisning i rommet, det er enkelt å jobbe i grupper og elever kan bruke toalettet uten å være
bekymret for ulempene med utendørs toalettanlegg.
Lærerne trakk frem et annet godt klasserom ved kunst og håndverkarealene. Det hadde skolens
beste lyd- og lysforhold (spesielt tilpasset hørselshemmede), var romslig og hadde tilliggende
grupperom. På generelt grunnlag sier lærerne at det er en kvalitet at hver klasse har et fast
klasserom ved skolen.
Både lærere og elever forteller at flere av rommene har godt med dagslys, men at rommene jevnt
over er svært slitte og at det er lytt mellom rommene, spesielt hvis man har musikkundervisning
i ledige rom rundt på skolen. Det fortelles om at ledige grupperom og trafikkarealer i gangene blir
brukt til samarbeid mellom elever, men at det er mangel på grupperom. Elevene understreket at
flere av grupperommene er rotete.
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Når det kommer til møblering forteller elevene om at denne varierer mest i valgfagtimene når
klassene er delt på tvers av trinnet.
Elevene liker de spesialutstyrte læringsarealene godt og trekker frem at det er veldig ålreit å
være i disse rommene på grunn av det varierte innholdet i fagene. I naturfagrommet liker elevene
at rommet har synlig faglig innhold på veggene. For kunst og håndverk liker elevene at man kan se
hverandre og at rommet oppleves som luftig og lyst. Elevene liker rommet for mat og helse best.
Elevene forteller om at alle elevene må ut i friminuttene da det ikke er sosiale soner inne i
skolebygget. Unntaket er «spiseriet», en eldre frittstående bygning / brakke i skolegården. Her kan
elevene få grøt på starten av dagen og det er også mulig å kjøpe enkel mat og drikke der i andre
friminutt. «Spiseriet» er innredet med stoler, bord og sofaer og elevene forteller om at dette er et
svært populært tilholdssted som oppleves som trygt og samlende for hele skolen.
Skolen mangler gode samlingsarenaer. En lærer sa det på denne måten «Vi drømmer om
auditorium».
Elevene og lærerne er godt fornøyde med den store tilgangen på baner for ulike aktiviteter
utendørs og forteller blant annet om at basketballbanen som ligger sentralt i skolegården er
populær. Det er tak ved inngangspartiet og det er vanlig at elevene samles der. Uteområdet blir
også benyttet til undervisning i kroppsøving og noe i forbindelse med naturfag.
Det meldes om behov for flere søppelkasser utendørs.
Den store misnøyen ved skolen handler imidlertid om toalettløsningene. Dagens løsninger med
toalettanlegg utendørs kan oppleves som skumle da det ofte samler seg store elevgrupper her
inne. I tillegg tar det lang tid å komme seg til toalettene fra øvrige steder på skolen og det meldes
om at toalettene er i svært dårlig stand, at det ofte er hærverk ved toalettene og at hele løsningen
oppleves som ekkel og uoversiktlig. De kritikkverdige toalettforholdene løftes også frem av de
ansatte på denne måten: «Vi har elever ved vår skole som ikke tør å gå på do».
Elevene liker at de har basseng på skolen, men synes at det er innviklet å komme seg fra
garderobene til svømmehallen. I gymsalen forteller de at temperaturen varierer svært mye, fra
veldig varmt til iskaldt. I vurderinger av innemiljø mente en av de ansatte at skolen har store
utfordringer med lys, luft og temperatur.
Elevene liker plasseringen til helsesykepleier som er litt skjermet og ligger i idrettsavdelingen av
skolebygget. De ansatte fremhevet at plasseringen av sosiallærers kontor sentralt i bygningen
var en god og tilgjengelig løsning for elevene.
Mediateket i andre etasje brukes en del til gruppearbeid og elevene liker at dette rommet er stort
og har plass til flere grupper. Elevene presiserer at de opplever Alværn som en trygg skole. Dette
bekreftes av lærerne som beskriver arbeidsmiljøet for både elever og ansatte som svært godt.

2019-12-10 | Side 47 av 74

Skolefaglig kunnskapsgrunnlag for vurdering av ungdomsskolestruktur
Alværn skole og Tangenåsen skole
Oppdragsnr.: 5196238 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1

6.5 Oppsummering og forslag til tiltak for å gjøre Alværn til egnet skolebygg.
Slik Alværn skole fremstår i dag, er det lite ved det fysiske læringsmiljøet som gjør det lett å
variere læringsaktiviteter og legge til rette for samhandling. Det betyr imidlertid ikke at
skolen ikke varierer læringsaktiviteter eller legger om til samhandling innenfor dagens
rammer.
Alværn skole er bygget med tradisjonelle klasserom, sentraliserte innganger og garderober
løst som knaggerekker i korridor. Bygningen har noen logistiske utfordringer med avstand
og manglende skilting mellom inngangsparti og skolens kontor, avstand mellom
undervisningsarealer, personalrom og lærerarbeidsplasser og avstand mellom klasserom
og elevtoaletter. Elevtoalettene er organisert som to toalettrom med båser og utvendig
tilkomst. Foruten uhensiktsmessig beliggenhet er en slik toalettløsning uegnet med tanke
på opplevd trygghet/privatliv. Ved en oppgradering bør det etableres desentraliserte toalett i
separate rom med tilhørende vask.
På bakgrunn av arealgjennomgang, brukermedvirkning, sammenligning med andre
ungdomsskoler og erfaring fra tilsvarende vurderingsarbeid, mener Norconsult at følgende
forhold ved Alværn må utbedres for å anse skolen som godt egnet for moderne skoledrift i
tråd med prinsippene som er presentert i kapittelet om nye skoleanlegg:
-

Etablering av fellesareal/kantine
Etablering av soner og grupperom for samarbeid/gruppevirksomhet nær
klasserommene
Etablering av garderober og desentraliserte toalettløsninger tilknyttet hvert trinn
Åpning av lukkede klasserom ved å bruke glassfelt til trafikkareal for å skape bedre
lysforhold og øke oversiktligheten
Styrket og modernisert biblioteksfunksjon
Tilrettelegging for digitaliseringsløsninger/teknologirike klasserom
Ny møblering/interiørtiltak
Generell overflatebehandling/ny belysning
Tiltak for universell utforming/ledelinjer/akustiske tiltak/HC/WCSF
Større innholdsvariasjon i uterommene (se nærmere omtale i kapittel 9)

Økonomiske og kapasitetsmessige konsekvenser av anbefalte tiltak på Alværn vil eventuelt
bli utredet og konkretisert i senere faser.

2019-12-10 | Side 48 av 74

Skolefaglig kunnskapsgrunnlag for vurdering av ungdomsskolestruktur
Alværn skole og Tangenåsen skole
Oppdragsnr.: 5196238 Dokumentnr.: 1 Versjon: 1

7 Vurdering av arealbruk og funksjonalitet på Tangenåsen
skole
Matrikkel: Gnr: 4 Bnr: 210
Tomt: ca. 30 000 kvm
Brutto areal skole-del: 3 030 kvm
Elevtall 2019/20: 278
Ansatte: 36, 31 årsverk lærere

Tangenåsen skole er en ungdomsskole samlokalisert med bibliotek, kommuneadministrasjon,
helsestasjon og kulturskole i Tangenten, nord på Nesoddlandet, i Tangen skolekrets.
Skolebygningen sto ferdig i 2012.
Tangenåsen skole ligger fordelt på to fløyer mot sør, med to symmetriske innganger i hver fløy.
Mellom fløyene går det en bro i to etasjer hvor man også finner skolens undervisningsarealer.
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7.1 Rom og arealer for skoledrift ved Tangenåsen skole
Rom og arealer ble kartlagt ved befaringer høsten 2019. Samtlige bruksarealer er kategorisert ut
fra faktisk bruk høsten 2019. Arealer til drift, renhold, trafikkarealer og tekniske rom er ikke med i
oversikten.
Funksjon

Antall rom

Nettoareal (m² NTA)

Kantine

145 m²

9 klasserom
6 grupperom
1 auditorium
4 fellesareal
Garderober og toaletter

650 m²
112 m²
57 m²
367 m²
50 m²

1 mat og helse m/støtteareal
1 musikk (i sambruk med
kulturskolen)
4 kunst og håndverk m/støtteareal
1 naturfag m/forberedelsesrom
Ungdomsbase

79 m²
205 m²
191 m²
61 m²
180 m²

2 kontorer inkl. forkontor
1 møterom
1 personalrom
Personalgarderober og toaletter

35 m²
21 m²
41 m²
41 m²

6 arbeidsrom

147 m²

7.2 Vurdering av kapasitet i dagens arealer
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i metoder for beregning av kapasitet som tidligere er
beskrevet i kapittel 5.7.
De generelle læringsarealene består av store læringsrom. Det er grupperom
og støttearealer (torg/allmenning) tilgjengelig ved læringsrommene.
Skolen har et netto generelt læringsareal på 1342 m². Kapasitet i generelle
læringsareal (klasserom, grupperom og garderober) ut fra en arealnorm på
4,6 m² pr. elev, angir en kapasitet på 292 elever.
Samlet er det 9 læringsrom ved skolen over et areal på 650 m². Størrelsen
på læringsrommene er 66-78 m². Det er god tilgang på grupperom og
fellesareal som kan defineres som støtteareal. Det legges derfor til grunn 2
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m² pr. elev i klasserommene (samt 4 m² til lærer), noe som angir en
klasseromskapasitet på 307 elever. Dersom man setter en grense på 30
elever i hvert læringsrom, blir kapasiteten 270 elever. Det må også
presiseres at denne type beregning av maksimal klasseromskapasitet
forutsetter helt jevn fordeling av elever per trinn, noe som sjeldent pleier å
vær en realitet.
Sammenliknet med tidligere presenterte erfaringstall har skolen noe mer
areal i generelt læringsareal, pga. trafikkareal i fellesarealene (som er regnet
som generelt læringsareal).
Skolen har alle de spesialrom en ungdomsskole skal ha. Skolen har ett
kjøkken/rom for mat og helse, tett koblet mot kantinen. Skolen har ett
naturfagrom med forberedelsesrom. Kunst og håndverksavdelingen består
av ett stort og tre mindre rom (for tegning/søm, tre-forming og
maling/keramikk. Skolen har sambruk med kulturskolen, og har svært gode
musikkfasiliteter, blant annet med tilgang på ulike øvingsrom. Skolen er
samlokalisert med folkebiblioteket.
Skolen deler idrettsarealer med Nesoddtangen barneskole som ligger på den
andre siden av skolegården.
Skolen har noe mer spesialisert læringsareal enn erfaringstallene, pga.
sambruksfunksjoner mellom musikkfaget, kulturskolen og ungdomsbasen.
Administrasjon- og personalareal ligger i ene enden av
ungdomsskoledelen av bygget. Her er det ett felles kontor som benyttes av
rektor, inspektør, rådgiver og sosiallærer. I tillegg har helsesykepleier ett
kontor. Det er en felles personalgarderobe ved administrasjonen.
Skolen har et møterom ved administrasjonskontoret, samt et felles
personalrom sentralt plassert i tilknytning til de generelle læringsarealene.
Lærerarbeidsplassene ligger i seks desentraliserte arbeidsrom, plassert
innimellom læringsrommene. Det samlede arealet på lærerarbeidsrommene
er 147 m². Dette tilsvarer areal til ca. 24 arbeidsplasser, dersom man legger
norm på 6 m² pr arbeidsplass til grunn.
Uteområde

Omtales i kapittel 9, skolens uteområde.
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Kapasitetsutnyttelse på Tangenåsen skole
Fremstillingen nedenfor illustrerer de ulike kapasitetsberegningene som er vist i teksten over.
Venstre y-akse viser antall elever ved skolen totalt, høyre y-akse viser antall klasserom. Den
øverste linjen i fremstillingen viser at man ut fra kapasitet i areal har mer eller mindre full kapasitet
på skolen i hele perioden. Søylediagrammene viser derimot at det i hele perioden vil være flere
klasser enn det er klasserom ved skolen på grunn av at årskullene ikke er likt fordelt. Disse
beregningene er gjort med utgangspunkt i et maksimalt elevantall på 30 elever i hver klasse.

Kapasitet Tangenåsen skole
350

50
45

300
40
250

35
30

Antall

200

25
150

20

15

100

10

50

11

10

10

10

11

11

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

0

5
0

Skoleår

Ledig kapasitet

Godt utnyttet kapasitet

Fullt utnyttet kapasitet

Prognose #grupper

Elevtallsprognose

Antall klasserom
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7.3 Vurdering av funksjonalitet og egnethet
Vurderingene er gjort med utgangspunkt i metoder for beregning av funksjonalitet som tidligere er
beskrevet i kapittel 0
Løsningen med kombinert kantine og spisedel for mat- og helse fungerer,
men det antas at løsningen kan by på logistiske utfordringer hvis elevtallet
utvides ytterligere. Nytt utstyr med scene og lysrigg i kantina har økt bruksmulighetene for
denne funksjonen, men har også redusert spisearealet noe.
De generelle læringsarealene på Tangenåsen består av klasserom med
transparente vegger, grupperom og støttearealer som nisjer for samarbeid i
trafikkarealer og egne trinnområder. Klasserommene oppleves som store og
åpne og gir, i motsetning til klasserommene på Alværn, bedre muligheter til å
variere læringsaktiviteter. Bruk av transparente løsninger fører til at man har
god oversikt fra rommene til nærliggende soner for samarbeid.
Det er gode garderobeløsninger for elevene ved at de både disponerer et
mindre skap til skolesaker og et større skal til oppbevaring av klær. Romslige
skapløsninger vil på den annen side legge stort beslag på trafikkareal, og
brukerne av bygningen opplever at det er trangt i gangene på Tangenåsen.
Det vurderes som positivt for elevenes trygghet og trivsel med
desentraliserte, lukkede toaletter som er spredt rundt i bygningen.
De fleste spesialutstyrte læringsarealene ved Tangenåsen skole vurderes
som funksjonelle for dagens elevtall og har en god standard. Spesielt
fremstår musikkavdelingen og biblioteket, som fungerer i en
sambruksordning med kulturskole og befolkningen, som gode løsninger
utover hva man vanligvis kan forvente på en ungdomsskole.
Idrettsarealene er ikke befart, men ut fra brukerinnspill meldes det om at
disse spesialutstyrte læringsarealene er nedslitte og trange.
Ungdomsarenaen med tilhørende kjøkken og black box fremstår i
utgangspunktet som gode funksjoner som er tilrettelagt for ulike aktiviteter,
men det meldes om at ordningen med sambruk er noe krevende på grunn av
ulike møbleringsbehov, lite fleksible møbler og ulike oppfatning av hva som
bør prege rommet rent visuelt.
Det kunne vært en fordel med tilgang på flere kontorer ved skolen for å
ivareta behov for konfidensielle samtaler, men samtidig mener ledelsen at
løsningen med delt kontor og et prioritert møterom fungerer i det daglige. Det
oppleves som en stor fordel å være lokalisert tett ved
kommuneadministrasjonen, spesielt med tanke organiseringen av sambruk.
Løsningen med desentraliserte lærerarbeidsplasser i tilknytning til de
generelle læringsarealene for elevene, vurderes som god da det på denne
måten legges opp til tett kontakt mellom lærere og elever og høy
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voksentetthet i det områdene hvor elevene ferdes mest. Likevel meldes det
om utfordringer med å få til godt samarbeid i løpet av hektiske arbeidsdager
på tvers av disse rommene, men dette kan ha bakgrunn i krevende
timeplanlegging vel så mye som rominndeling. Samlet sett er arealet til
lærerårsverk noe knapt ifht. norm om 6 m2 pr arbeidsplass.

7.4 Hva mener elever og ansatte om Tangenåsen skole?
Innspill fra intervjuvandringer fredag 25.10.2019
Lærerne sier de på generelt grunnlag er godt fornøyde med det lyse og transparente preget på
skolen. Anleggets fokus og styrke rundt de praktisk- estetiske fagene og sambruket med
kulturskole og bibliotek er viktige kvaliteter og en egenart for Tangenåsen skole.
Elevene sier også at de opplever Tangenåsen som en trygg skole og at de liker de åpne,
transparente løsningene.
Elevene liker løsningene med nisjer og møblering for samarbeid i gangarealene og forteller om
at disse løsningene sammen med grupperom blir benyttet mye selv om de synes det er trangt i
gangene når mange elever skal forflytte seg på likt. Elevene synes også at det positivt med glass
inn til grupperommene slik at man kan se om rommene er ledige uten å måtte forstyrre. Lærerne
mener i likhet med elevene at gangene er for trange og at elevene mangler gode møtesteder for
avslapning mellom timene.
Både elever og lærere ved Tangenåsen liker auditoriet. Det gir mulighet for fin variasjon i
undervisningen. To klasser kan slås sammen for å se på film eller få et foredrag. Det presiseres
imidlertid at auditoriet er for lite for tre klasser og at det de gangene man er tre klasser i rommet,
opplever rommet som svært trangt.
Elevene liker også at lærerarbeidsplassene ligger i tilknytning til trinnarealene og trekker frem at
det er en lett å få kontakt med lærerne på denne måten. Lærerne er også fornøyde med plassering
og kvalitet på lærerarbeidsplassene sine (gode dagslysforhold), men påpeker manglende isolering
mellom klasserom og rom for lærerarbeidsplassene.
Lærerne trekker frem at klasserommene fungerer greit på skolen. Det er en fin mulighet at noen
rom er fleksible og kan slås sammen ved behov. Lærerne påpeker også gode variasjonsmuligheter
som ligger i S-avdelingen med grupperom tett på klasserommene. Selv om projektorer, digitale
tavler osv. i større grad handler om inventar og utstyr, forteller lærere og elever ved både
Tangenåsen og Alværn skole om ustabile og varierende digitale løsninger ved skolene.
For sosialt samvær trekkes «S-torget», fellesarealet for 9.trinn, frem som positivt blant elevene.
Dette arealet blir brukt til spising og sosialt samvær, men også noe til faglig arbeid med ulike
prosjekter. Elevene opplever at arealet er oversiktlig og åpent og at det er, sitat, «trygt med et
eget sted» som er skjermet fra de andre trinnene. Det meldes også at de ønsker flere av denne
type «trygge steder» som er prioritert de ulike trinnene.
Elevene liker også løsningene med at skoleanlegget er organisert rundt trinnområder /
avdelinger.
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Elevene synes det er praktisk med to forskjellige skap både til yttertøy og til bøker / skolesaker.
Elevene liker den transparente løsningen med bruk av glass på naturfagavdelingen og at hele
rommet er, sitat, «egnet til aktiviteten». Lærerne trekker også frem at Naturfagslab med vindu
mellom lab og klasserom fungerer svært godt da det gir muligheter for å dele klassen og samtidig
ha kontroll og lett oppfølging av begge rom.
På samme måte som ved Alværn liker elevene godt de spesialutstyrte læringsarealene på
grunn av variasjonen i arbeidsmåter som foregår i disse arealene. De melder også om at
løsningen med delt kroppsøvingssal med barneskolen fungerer greit.
Elevene ønsker en mer skjermet plassering av helsesykepleier da de opplever at, sitat, «alle går
forbi» venteområdene til dagens plassering.
Generelt sier brukerrepresentantene blant elever og lærere at skolen oppleves som noe
underdimensjonert med utgangspunkt i antall klasserom, at det ikke er plass til alle elevene i
kantina, at gangene kan bli litt trange når så mange elever er inne. Elevene melder også at de
kunne tenkt seg noen flere skjermede plasser slik at, sitat, «alle elever kan ha plasser å være».
Elevene skulle ønske at de hadde faste klasserom. Dette støttes av lærerne.
For uteområdet liker elevene at dette, ifølge egne utsagn, er forholdsvis stort og at det er tilrettelagt
for basket, skatebowl og en samlingsplass (atriet), men de savner flere soner hvor man kan sitte.
Det er også ønskelig med flere sykkelplasser som står under tak. Skolehagen blir trukket frem
som noe positivt med uteområdet. Lærerne sier at atriet kunne vært fint for uteskole men blir lite
brukt. Ellers nevner en lærer at løpebanen, basketbanen og skogen blir benyttet til
matematikkundervisning ved behov. Sambruket av grusbanen mellom barneskolen og
ungdomsskolen fungerer ifølge skolens tilfredstillende.

7.5 Oppsummering Tangenåsen skole
Tangenåsen skole bærer preg av å være bygget i en annen tid enn Alværn skole av flere
grunner. Det er åpenbart at skolen er i en helt annen bygningsmessig forfatning og på
denne måten fremstår som langt mer moderne, men det det er vel så interessant å se på
forskjellene i utforming og disponering av de fysiske læringsmiljøene.
Tangenåsen skole fremstår som et funksjonelt og effektivt skoleanlegg, med gode
sambruksfunksjoner og en generell følelse av åpenhet. Det er verdt å legge merke til
hvordan skolen har relativt store generelle læringsarealer både i form av store klasserom
og en rekke ulike steder som er tilrettelagt for ulike former for samarbeid. Denne type
utforming er mer i tråd med prinsippene for fremtidens skolebygg som er beskrevet i
kapittel 6 og det er også verdt å legge merke til at elevinnspillene knyttet til Tangenåsen
skole i stor grad samsvarer med prinsippene som skisseres i dette kapittelet.
Likevel baserer fleksibiliteten i arealene seg på at skolen ikke blir overfylt med et større
elevtall enn hva de er dimensjonert for. Som det er vist, er dagens elevtall høyere enn hva
beregnet klasseromskapasitet tilsier og på grunn av ujevn fordeling av elever per trinn, har
skolen i dag flere klasser enn man har klasserom. Innspill fra brukermedvirkningen trekker,
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i tillegg til en rekke positive forhold, også frem utfordringer med at det oppleves som trangt
i gangene og at det mangler gode steder for avslapning i pauser.
Sambruk av arealer synes å fordre at ikke den totale belastningen på dagtid og/eller
kveldstid er altfor stor. Slik forholdene på Tangenåsen er blir det lett en «kamp» om arealer.
Ungdomsskolen og ungdomsmiljøet ønsker mer fast tid og plass i de samme arealene som
lokalmiljøet/kulturmiljøene og politikerne. Dette handler nok både om manglende
kulturformålsarealer relatert til Nesoddens vekst, og dels om gruppeinndeling og
timeplanlegging ved skolen, og kunne nok vært løst enda bedre f.eks. ved mer fleksibel
møblering. Det er likevel grunn til å være bevisst på at det finnes noen grenser der
organisatorisk belastning ved å skulle dele kan bli større enn gevinsten ved mangfoldige
tilbud på samme sted. Eller som en ansatt sa det «Sambruk er bra, men nå er det for
trangt».
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8 En sammenslått ungdomsskole på Tangenåsen, muligheter
og utfordringer
Det er naturlig at sambrukstenkningen som lå til grunn for opprettelsen av Tangenten i 2012 også
må være førende for en eventuell utvidelse av ungdomsskolen i konseptet. Denne utredningen
evaluerer ikke konsept og bruk av kommunesenteret Tangenten, men ifølge
kommuneadministrasjonen er de samlede besøkstallene svært høye. Sambruksarealene som
Tangenåsen ungdomsskole bruker på dagtid brukes stort sett også hver kveld gjennom hele året.
Musikkdelen brukes av kulturskolen, og ungdomsarenaen brukes til politiske møter og ulike
arrangementer, teater og dans.

8.1 Sambruk er bærekraftig
«Bygg 21» er et samarbeidsforum mellom bygg- og eiendomsnæring og statlige myndigheter hvor
målet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innen bærekraft, produktivitet
og kostnadsutvikling. I rapporten «10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg» fra 2018, er et av
de ti prinsippene for bærekraftig kvalitet at gode bygg og områder utnytter arealene smart.
Generell sambruk der de samme arealene brukes til ulike formål, gir naturlig nok bedre utnyttelse av
arealene. Det er en ren kostnadsbesparelse både i investeringskostnad og i drift- og
vedlikeholdskostnader.
Stordriftsfordeler vil si at gjennomsnittskostnadene i en virksomhet faller. I en skolekontekst betyr det at
man kan oppnå stordriftsfordeler dersom man eksempelvis kan øke antall elever i skolen uten
tilsvarende vekst i bemanningen og/ eller kan dele faste kostnader på flere. Det gjelder for eksempel
IKT-tjenester (support og innkjøp), drift og renholdstjenester, resepsjon/kontorfunksjoner.

Samlede funksjoner kan gi mindre arealmessig fotavtrykk. Ved riktig dimensjonering etter god
programmering skal løsningen også gi befolkningen et bedre samlet tilbud og flere arenaer enn
hva mer desentraliserte løsninger kan gi. Kontorarbeidsplasser står gjerne ubrukte 50 til 60 prosent
av tiden. På samme måte er gjennomsnittlig brukstid av undervisningsarealer på skoler kun fire
timer per skoledag, og arealene bør derfor gjøres tilgjengelige for fritidsaktiviteter og kurs utenom
ordinær arbeidstid. (Bygg 21, 2018, side 68-69).
Et annet kvalitetsprinsipp fra Bygg 21 er at gode bygg stimulerer til kontakt, aktivitet og
opplevelser.
Det er behov for flere fysiske møteplasser, og skolene kan være en felles møteplass i et
lokalsamfunn. Slike skoler bør være utformet for å kunne brukes samtidig av et mangfold av
brukergrupper, med ulik alder, kjønn, bakgrunn og kultur. «På den måten bidrar bygg og områder
til at mennesker møtes, og skaper toleranse og inkludering. Bygg og områder som stimulerer til
både fysisk og sosial aktivitet gir bedre fysisk og psykisk folkehelse. Et godt aktivitetstilbud som er
tilgjengelig for mange, kan også motvirke ensomhet. Ikke minst har områder med høyt
aktivitetsnivå og mange folk vist seg å kunne gi større trygghet» (Bygg 21, 2018, side 15).
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Samlingen av ulike tjenester kan gi synergieffekter i form av lengre åpningstider og samlet sett et
bedre tilbud. I et skolefaglig perspektiv kan en skole med nærhet til andre lokalmiljøfunksjoner
gjøre koplinger for eksempel i de praktiske valgfagene enklere mer praksisnært og relevant.
Elevene i sammenslåtte løsninger kan få nærmere kjennskap til ulike typer arbeidsplasser, større
mangfold av mennesker og annen fagkompetanse enn lærernes, samt viktig nærhet til politikere og
næringsliv.

8.2 Oppsummering
En utvidelse av skoleanlegget er en vesentlig endring av hele konseptet for Tangenten og
må ivaretas gjennom gode prosesser. Vi anbefaler i så fall ny samprogrammering med alle
involverte aktører og god samordning i budsjettprosesser på overordnet kommunalt nivå.
Ikke minst er det mye å hente på å utvikle en felles organisasjonskultur innrettet på forente
løsninger og samlet gevinstrealisering for alle.
Belastningen på sambruket vil trolig øke ved en sammenslått løsning, og utearealet skal
deles på flere brukere. Noen løsninger for å styrke kvaliteten i utearealene på Tangenåsen
er beskrevet mer i kapittel 10.
Samtidig er det flere momenter ved sambruksløsning på Tangen som kan være det mest
bærekraftige valget;
1) det kan gi kommunen et større økonomisk handlingsrom slik at nye etterlengtede
funksjoner som flerbrukshall og svømmehall på Tangenåsen kan la seg realisere,
2) det kan bygge opp under en ønsket sentrumsutvikling på Tangen og
3) det kan- ved bevisst ledelse og organisering - gi elevene samlet sett det beste
skolefaglige tilbudet på Nesodden.
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9 Skolens uteområde
Barn og unge i Norge tilbringer mye tid i uteområdene til skoler og barnehager. Uteområdet er et
sted for lek, en sosial møteplass og en arena for undervisning. Det er viktig at uteområdene er
attraktive som sosiale møteplasser, gjennom skoledagen og på fritiden, enten det er i lek og
aktivitet, eller som steder der barna kan trekke seg tilbake alene, eventuelt i mindre grupper.
Skoler og barnehager brukes så å si av hele barnebefolkningen, og gode uteområder kan derfor
også bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse.

9.1 Oppdatert rapport med anbefalinger om skolens utearealer høsten 2019
I 2003 ga Helsedirektoratet ut rapporten «Skolens utearealer. Om behovet for arealnormer og
virkemidler» (Thorén, 2003). Bakgrunnen for rapporten var en erkjennelse om at skolens
uteområder er viktige for barns fysiske aktivitet, og at gode uteområder kan motvirke trenden med
stadig mindre fysisk aktive barn. Siden den gang har rapporten vært flittig brukt og inngår blant
annet som underlag for veiledningen til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
(Helsedirektoratet, 2014).
Det forskningsmessige grunnlaget for denne rapporten var imidlertid svært begrenset og
Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har derfor ønsket å få en vurdering av anbefalingene
fra 2003 samt forslag til nye anbefalinger. Professor og landskapsarkitekt Kine Halvorsen Thorén
ved NMBU har ledet arbeidet med en ny rapport om uteområder i skoler og barnehager som ble
lansert høsten 2019; «Uteområder i barnehager og skoler – hvordan sikre kvalitet i utformingen».
Rapporten gjennomgår sentralt lovverk, fire internasjonalt publiserte delstudier om forhold i
barnehagers og skolers uteområder som bidrar til helse og trivsel, aktuell litteratur,
kunnskapsinnhenting om normer i andre land og presentasjon av erfaringer med planlegging,
tilrettelegging og drift i fem eksempelkommuner. Avslutningsvis vises det til anbefalinger om
innhold og størrelse på uteområder basert på dette arbeidet. (Thorén, Nordbø, Nordh, og Ottesen,
2019 side 7 ).
Ifølge rapporten er det forskningsmessig ikke belegg for å kunne si at det er noen direkte
sammenheng mellom arealstørrelser og barnehagebarns eller skoleelevers helse og trivsel.
Forfatterne mener likevel, på bakgrunn av empiri fra fem eksempelkommuner, gjennomgang av
enkeltstående forskningsprosjekter og innhenting av kunnskap fra de nordiske landene, at det er
grunnlag for å kunne gi oppdaterte anbefalinger som skole- og barnehageeiere bør ta hensyn til for
å sikre god kvalitet i uteområdene.
Systematiske planprosesser blir løftet frem som en forutsetning for gode uteområder. Det vises til
at man er avhengig av helhetlige tilnærminger fra kommunens overordnete planlegging via
økonomi- og handlingsplaner til prosjektutvikling, detaljprosjektering, til bygging og drift. I tillegg
anbefales det at ansvarlige for miljørettet helsevern bør være mer aktive deltakere i hele
planprosessene.
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9.2

Vurdering av innhold i utearealer på Alværn og Tangenåsen

De nye anbefalingene omhandler først og fremst nybygg. I de aktuelle alternativene er det er det
rehabilitering og/eller påbygg som er aktuelt. En gjennomgang av innhold opp mot anbefalingene,
gjøres bare fordi det kan gi en viss retning på eventuelle tiltak. En helhetlig analyse som grunnlag
for tiltak må eventuelt komme i påfølgende utbyggings-/rehabiliteringsfaser Vurderingskriteriene er
basert på sentrale funn i litteraturgjennomgangen om sammenhenger mellom betydning for helse/
trivsel og innholdskvaliteter.
Sentrale anbefalinger er her listet opp i kolonnen til venstre, mens det i påfølgende kolonner gjøres
en enkel analyse av innholdet i utearealene på Alværn og Tangenåsen.
Anbefalinger til innhold i utearealene

Velge tomter som sikrer at uteområdet
har gode solforhold og som dessuten
ikke er utsatt for støy og forurensing.
Redusere bygningenes fotavtrykk mest
mulig og plassere bygninger slik at mest
mulig av tomta kan anvendes som
uteområde for elevene/ barna.
Sørge for trafikksikre omgivelser i en
radius på minimum 200 meter for
skoler) og trygg adkomst. Redusere
antall parkeringsplasser der det er god
tilgjengelighet for syklister, fotgjengere
og god kollektivtransportdekning.
Sørge for at uteområdet ikke blir
belastet med bilkjøring.
Sikre tilgjengelighet for alle

Sørge for at uteområdene både tilbyr
sol og skygge. Vegetasjon er særlig
viktig for å ivareta skygge og motvirke
helseskadelig UV-stråling.
Naturelementer/ terreng/ topografi
både eksisterende og menneskeskapte,
er særlig viktige som sosiale
møteplasser, for lek, mangfoldig bruk,

Vurdering Tangenåsen

Vurdering Alværn

Skoletomta har gode
solforhold.
Området langs fylkesveien
Vestveien ligger i rød støysone
og tiltak må iverksettes langs
veien.
(Mulighetsstudie ny
skolestruktur mai 2019)

Bygget er ikke optimalt
plassert på tomten. Vender
ryggen mot både
formiddagsol og
skogsterreng

Trafikkanalyser bør foretas
ved sammenslått løsning.
Elevtallsøkning gir økte
trafikale utfordringer.

Liten konflikt mellom
kjørende og gående. Lite
sykkelparkeringsplasser.

Solforholdene er best på
ettermiddagen

I dag liten konflikt mellom
kjørende og gående.
Uteområdets monotoni kan
gjøre orientering noe
vanskelig for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Tomta gir få steder å trekke
seg tilbake fra sola. Lite
blondeskygge pga mangel på
vegetasjon.
Lite naturelementer eller
terreng. Noen plantekasser for
dyrkingsprosjekter.

Svake forbindelser mellom
aktivitetssonene i litt variert
topografi kan være
utfordrende for
rullestolbrukere.
Eldre vegetasjon gir området
god blondeskygge (solen
treffer vegetasjon og filtrerer
det sterkeste sollyset).
Tomt med mange
naturelementer/kvaliteter
som kunne vært utnyttet
bedre.
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fysisk aktivitet og motorisk utvikling.
Slike elementer er det derfor viktig å ta
vare på og/eller etablere.

Variert innhold med funksjoner
tilpasset alle, ulike aldersgrupper og
funkjsonsnivåer.

Overordnet formgiving som sikrer
sonedeling/ romforløp med god
integrering av funksjoner. Unngå store
monofunksjonelle flater (fotballbaner
o.l.) Det er bedre med mellomstore
rom/ soner som har gode forbindelser
med hverandre og som ikke er for
funksjonsbestemte.

Uterom og bygg snakker i liten
grad med omgivelsene rundt.
Fin ivaretakelse av store trær i
indre gårdsrom.
Anlegget mangler soner for
sosiale møteplasser
Uteområdet består av åpen
gresslette, en grusbane, en
basketballbane og et nyere
betongstøpt skateanlegg. Noe
sittemuligheter i skolens indre
gårdsrom.
Lite tilpasninger til ikkekonkurransebasert
aktivitetsområder
Indre gårdsrom er rolig sone.
Få eller ingen steder hvor man
kan føle seg tilbaketrukket,
men ha oversikt.

Uterom og bygg snakker i for
liten grad med omgivelsene
rundt, men god kopling til
turstier/skiløyper.
Anlegget mangler soner for
sosiale møteplasser (amfi o.l)
Uteområdet består av
kunstgressbane,
sandvolleyballbane,
ballbinge,
basketballopptegning i
skolens asfaltområde,
bordtennisbord. Området
preges av en noe ensidig
ballorientering.
Det er en viss soneinndeling,
men sonene er store, og
skaper ingen gode
romdannelser som inviterer
til opphold, eller variert bruk.

Store flater med få
møteplasser som inviterer til
opphold og variert aktivitet.

Sørge for rolige soner der det er mulig
for barna/ elevene å trekke seg tilbake.
Sørge for sosiale møteplasser.
Sikre arealer for lokal
overvannshåndtering.

9.3

Noe permeable dekker i form
av gress og grusbane. Store
flater gir fare for
vannansamling

Noe permeable dekker i form
av gress og grusbane, og
kunstgressbane

Hva mener elever og ansatte om uteområder i skolen?

Innspill etter intervjuvandringer på Alværn og Tangenåsen skole fredag 25.10.2019
-

-

Elevene ønsker et uteområde med tilrettelegging for ulike aktiviteter i friminuttet og trekker
blant annet frem basketballbanen som ligger sentralt i skolegården på Alværn som et godt
eksempel.
Jevnt over synes elevene at det er gøy med alternativ undervisning og de understreker at
bruk av uteområdet kan bidra til variasjon i opplæringen. «Skolehagen» ved Tangenåsen
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-

-

-

-

blir trukket frem som et eksempel på muligheter for et relevant og fremtidsrettet område for
læring som de liker godt.
Elevene mener at nok sitteplasser utendørs er viktig for trivsel på skolen. Det er også en
fordel at man har tenkt på å ha nok sitteplasser under tak. Det er viktig med både store
fellesområder slik som «amfiet» på Tangenåsen, men også mindre områder hvor elever
kan trekke seg litt tilbake.
Lærerne på Alværn synes utearealet er et godt og oversiktlig med mange funksjoner og
verdifull natur og skog tett på. Skolen samarbeider mye med To gård og Steilene om
uteskoletilbud, og bruker også Alværnstranda til naturfagsprosjekter, bærekraftprosjekter
o.l. Ønsker å videreføre aktiv bruk av utearealene.
Lærerne mener det er viktig at et uterom gir plass til løp og ballspill og at det må være lett å
variere mellom naturbruk og sportsaktivitet. De ønsker seg også uteområder under tak.
På Tangenåsen ønsket lærerne et uterom med en kjøkkenhage med kompostsystem (kan
brukes av kantinedrift, naturfag, elevbedrift, arbeidslivsfag), flere møtesteder for elevene
ute og inne, oversiktlige trygge plasser ved voksne tilgjengelig og feks flere tømmerstokker
å sitte på.
Kommunalt foreldreutvalg mente i likhet med elever og ansatte at uteområdene betyr mye.
De må være oversiktlige, mangfoldige og fleksible og godt opplyste på kveldstid. «Ingen
mørke kroker til hasjsalg». Uterommene er grønne møteplasser, så nærhet til natur er
viktig. Det må være tilgang til aktiviteter som ungdommene har lyst å holde på med.
Utvalget mente uteområdet på Alværn ble mye brukt utover skoletiden, men at det var litt
ensidig. Når det gjaldt Tangenåsen var utvalget usikre på hvor mye uteområdet ble brukt
utenom skoletiden.

9.4 Alværn dagens situasjon og forslag til tiltak
Ungdomsskoleelever er inne i en periode i livet med store kroppslige, psykiske og sosiale
endringer. Aktivitetsnivåene synker drastisk i denne perioden, og særlig jentene er passive. Ifølge
Fjørtoft et al. (2018) vil tilpassede utearealer for dette alderstrinnet legge til rette for spesialiserte
motoriske ferdigheter og fysisk aktivitet med moderat til høy intensitet. Aktiviteter for gutter kan
godt vare konkurransepregede, mens de for jenter i større grad kan vare sosiale. Medvirkning er
helt sentralt for denne gruppa.
Bildene under gir en enkel visuell fremstilling av dagens situasjon og foreslåtte tiltak.
Fargekategoriene tilsier hvilke innholdsmomenter som ideelt sett bør være til stede for å skape
varierte uterom; plantefelt/vegetasjon, ballspill, lek og skapende aktivitet, huske/karusell og
trampoline, anlegg for motoriske ferdigheter, soner for sosial interaksjon, forflytningsarealer og
lokal overvannshåndtering.
Eksempler på varierte og tilrettelagte anlegg for motoriske ferdigheter for ungdommer kan være
anlegg for ballaktiviteter (sandvolleyball, kurvball mm), turnstativer, klatreanlegg, skimuligheter,
skøytemuligheter, hinderløyper, treningsløyper, vannaktiviteter, steder for dans/ aerobic/ yoga,
parkour, trampoliner, rullebrett, BMX osv, naturområder og variert terreng (Thorén et.al. 2019 side
10).
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DAGENS SITUASJON ALVÆR

Figur 3 Dagens situasjon Alværn.
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9.5 Tangenåsen dagens situasjon og forslag til tiltak

Figur 4 Forslag til tiltak for å øke variasjonen Alværn
.
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Figur 5
Dagens
situasjon
Tangenåsen
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Figur 6 Forslag til tiltak Tangenåsen
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9.6 Anbefalinger for størrelse uteområder
Nært knyttet til uteområdenes innhold kommer spørsmål om arealstørrelse. En av hovedgrunnene
til å anbefale/stille krav til arealstørrelser for uteområdene, er at slike anbefalinger/krav danner
grunnlaget for a dimensjonere skole- og barnehagetomtene, og dermed også uteområdene, i
overordnet kommunal planlegging. (Thorén et.al. 2019 side 28).
Knapphet synes å påvirke hvor mye vegetasjon det er plass til, tilstand (slitasje/skader på
vegetasjonen) og muligheten til å trekke seg tilbake alene eller i mindre grupper.
(Thorén et.al. 2019 side 38)
Det presiseres i nye anbefalinger at forskningen har gitt få holdepunkter for å si noe konkret om
arealstørrelser og at anbefalte størrelser derfor bygger på noen enkeltstående forskningsprosjekter
som ikke inngikk i den systematiske litteraturgjennomgangen, innhenting av kunnskap fra de
nordiske landene og erfaringer fra de fem eksempelkommunene som blir gjennomgått i rapporten.
Relevante anbefalinger for størrelse på nye uteområder er:
-

Uteområdet pr. elev i grunnskolen bør være på minst 30 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.
Uteområdet både for skoler og barnehager kan reduseres etter beliggenhet på følgende måte:
Utgangspunktet og hovedanbefalingen er at 30 m2 pr. elev i grunnskolen og 25 m2 pr. barn i
barnehager gjelder generelt. I bysentrum/ tett bybebyggelse anbefales det at arealet kan reduseres til
18 m2 pr elev og 15 m2 pr barn i barnehager. Det anbefales at kommunene kartfester og identifiserer
sonene.

Det anbefales at for små uteområder bør kompenseres ved å høyne innholdskvalitetene.
For å vurdere nødvendige kompenserende tiltak anbefales det å utvikle et anvendbart
prosjekterings- og godkjenningsverktøy (Thorén et.al. 2019 side 11).
Det må presiseres at arealanbefalingene gjelder for nye skoleanlegg. Om det skulle bygges nye
skolebygg, ville dagens tilgjengelige uteareal på Alværn (20 625 m2) ligge langt over minste
anbefalte areal, og Tangenåsen (8100 m2) ligge langt under anbefalt areal.
Selv om det ikke er rimelig å skulle stille samme krav til rehabilitering og ombygging som nybygg,
vil vi likevel foreslå at knapt uteareal for mange elever på Tangenåsen bør kompensere med økte
innholdskvaliteter og at bedre tilgang og sammenhenger til grønne tilleggsarealer i umiddelbar
nærhet bør vektlegges om kommunen går inn for en sammenslått ungdomsskoleløsning på
Tangenåsen.
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9.7 Oppsummerende kommentar
Ingen av uteområdene har anlegg som tar særskilt hensyn til aldergruppens varierte behov
og preferanser. Alværn har riktignok svært romslige arealer langt over de anbefalte
arealtallene og god tilgang til natur, men utearealene har et noe ensartet aktivitetsinnhold.
Ved en eventuell videreføring av dagens struktur bør utearealene gis oppmerksomhet for
nevnte forhold.
Tangenåsen har små og noe ensartede utearealer og en svak tilknytning til naturen i dag.
Utearealet mangler de litt mindre sonene som legger til rette for sosial aktivitet.
Ved en sammenslått løsning på Tangenåsen, bør man se på tilleggsarealer på tak og bruk
av grøntområder som ligger i tilknytning til eksisterende uteområder. I tillegg bør det legges
opp til økt kvalitet på innholdet i uterommet. Vi har vist hvordan man kan øke området for
motoriske ferdigheter og sosial interaksjon i tillegg til styrkede grøntkvaliteter.
Nesodden kommune skal ifølge vedtatt Kommuneplan for 2018-2042 styrke
sentrumsutviklingen på Tangen. I den forbindelse vil det i løpet av 2019 gjennomføres en
åpen Plan- og designkonkurranse for hele området som omfatter Tangenåsen/Tangenten.
Styrkede sentrumsfunksjoner, gode forbindelser og kvalitet i utearealer for både
barnehager og grunnskoleformål vil bli et av flere konkurransetema, og gode løsninger skal
videreføres i ny områderegulering for Tangen.
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10 Byggeprosjekt som skoleutvikling
Fremtidig implementering av nye eller rehabiliterte fysiske læringsmiljøer og/eller en mulig
sammenslåing av to skoler parallelt med implementering av Fagfornyelsen, er et svært godt
utgangspunkt for skoleutvikling i Nesodden kommune.
Sammenhengen mellom nye fysiske læringsmiljøer og skoleutvikling handler også mye om hvor
mye endring man ønsker og i hvilken grad man ønsker mer samarbeid mellom lærere. For å bruke
handlingsrommet som man vil kunne få med endringer i det fysiske læringsmiljøet er det viktig å
sette av tid til refleksjon for å ta bevisste valg rundt hvordan man ønsker å drive skole i nye fysiske
læringsmiljøer.

10.1 Forberede implementering uansett valg av alternativ
Å ta i bruk nye lokaler for læring på nye måter i tråd med prinsipper for fremtidens skole og
fremtidens kompetanser vil kunne kreve mentalitetsendringer/holdningsendringer og mulig
opplæring i nye prinsipper for læringsarbeidet hos ansatte. Kanskje vil det bli mer samarbeid både
blant elever og lærere? Vil det bli nye arbeidsformer og mer praktisk tilnærming til opplæring? Vil
man ta i bruk nye fysiske løsninger og møbleringsformer, for eksempel med sonedeling slik det
vises til i kapittelet om fremtidens læringsbygg? Generelt vil det være sentralt å være bevisst på
hvordan man ønsker å drive opplæring i nye fysiske læringsmiljøer.
For å implementere pedagogiske prinsipper i fagfornyelsen og nye eller rehabiliterte fysiske
læringsmiljøer vil det være sentralt å forankre de pedagogiske grunntankene som ligger bak hos
personalet allerede i initieringsfasen.
Det vil være en stor fordel å starte med refleksjonsarbeidet rundt prinsipper for hvordan
læringsarbeidet i de nye arealene skal foregå i god tid før nytt eller rehabilitert bygg står klart slik at
personalet får rom til å ta bevisste valg rundt hvordan man ønsker å bruke arealene. Generelt er
skoler preget av en kraftig «gjøre-kultur» ved at det skjer noe hele tiden og at man som lærer
konstant må forholde seg til små hendelser. Dette kan bidra til å hemme refleksjonstid i større grad
enn i andre yrker (Louis, 2010; Fullan, 2007). Når skolen er i gang enten det er i nyrehabiliterte
lokaler eller i nye, samlede lokaler kan hverdagens mange gjøremål føre til at man fortsetter med
gammel, kjent praksis som kanskje ikke er i tråd med de opprinnelige intensjonene for de nye
fysiske læringsmiljøene.
Dette vil være en mulig utfordring uansett hvilket alternativ for ungdomsskolestruktur man velger
og det er derfor en stor fordel å sette av tid til styrt refleksjon, befaringer og kanskje utprøvinger av
ulike prinsipper før man starter opp i nye lokaler.
Det er også viktig å følge opp og jobbe systematisk med bruk av nye fysiske læringsmiljøer etter
de nye arealene står ferdig. Endringer innen skolefeltet er lette å foreslå, besværlige å
gjennomføre og enormt vanskelig å holde i live og det tar minimum 2-4 år å institusjonalisere et
utviklingsprosjekt til å bli en del av skolen. Hvis man ikke arbeider systematisk over hele
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tidsperioden, vil den gamle praksisen lett kunne reetableres. (Hargreaves & Fink, 2008 s.13;
Fullan, 2007; Sunnevåg, 2009).

10.2 Opplevd behov
En annen viktig forutsetning for vellykket initiering og iverksetting av tiltak, i dette tilfellet forstått
som nye fysiske læringsmiljøer og/eller en ny skolekultur, handler også om at personalet opplever
endringen meningsfull og dermed har en forståelse for arbeidet (Fullan, 2007).
Det er også relevant å være klar over at det er påvist at lærere som opplever at endring møter et
behov, er mer motivert for å involvere seg (Midthassel, 2004).
Det anbefales derfor å sette av tid til brukermedvirkning i forbindelse med rehabilitering eller
nybygg og refleksjonsgrupper i personalet hvor man får mulighet til å utvikle en felles forståelse,
delt eierskap og forpliktelse for pedagogisk praksis ved det alternativet for ungdomsskolestruktur
som man beslutter. En del av dette arbeidet kan være brukermedvirkningen som allerede har vært
gjennomført med representanter fra personalet og elevrådet ved begge skolene, samt fra det
kommunale foreldreutvalget. For representantene fra elevråd og ansatte er det gjennomført to
samlede «intervjuvandringer» ved henholdsvis Alværn og Tangenåsen skole etterfulgt av en
oppsummerende drøfting om fysisk læringsmiljø, skolestørrelser og fremtidens skole slik det vises
til flere steder i rapporten.
Nok en gang bør også det understrekes hvordan skolens ledelse dette arbeidet vil få en
avgjørende rolle som slags «gatekeeper of change» for å legitimere både prioriteringer av tid og
ressurser, men også for å legitimere behovene for utviklingsprosjekt i form av en ny
skoleorganisasjon og nye fysiske løsninger som er rettet mot fremtidens skole (Fullan, 2007).

10.3 Eventuell ny skolekultur og nye strukturer for samarbeid
Ved en eventuell ny, samlet skole ved Tangenåsen blir gjennomgåtte prinsipper særdeles viktige
for å realisere målene om gode faglige fellesskap og en samlet, utviklingsorientert skolekultur. Det
er også grunn til å trekke frem mulighetene som et nytt, samlet skolebygg kan gi gjennom
etablering av en ny skolekultur, nye fagmiljøer og anledningen til å stoppe opp for å ta bevisste og
reflekterte pedagogiske valg
Likevel er kan er mulig fallgruve være at det utvikler seg «subkulturer» ved at det til tross for en
eventuell samlokalisering stort sett er de samme lærerne fra de forskjellige skolekulturene på ulike
team og at man lager egne varianter innen skolens rammer.
Hvis det besluttes at skolene skal slås sammen bør det også settes av tid til å arbeide med
systematisk refleksjon gjennom å utveksle tidligere erfaringer og synspunkter fra begge
skolekulturene. Det å dele positive og negative praksiserfaringer kan også skape interesse og
motivasjon (Sunevåg, 2009).
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10.4 Oppsummering
Nye fysiske læringsmiljøer er en god mulighet til å stoppe opp for å ta reflekterte valg rundt
hvilken pedagogisk praksis man ønsker. Det er sentralt å øremerke tid og ressurser til
denne type arbeid uavhengig av hvilket alternativ som blir besluttet. Skolens ledelse vil
være en viktig drivkraft i dette arbeidet og det er viktig med gode
brukermedvirkningsprosesser for å forankre behov og pedagogiske prinsipper hos
personalet. Denne type prosesser kan være avgjørende for om nye læringsmiljøer blir tatt i
bruk etter intensjonene.
En ny, felles ungdomsskole vil kunne betraktes som det alternativet som i størst grad åpner
mulighetene til å etablere en ny, bevisst skolekultur. Det er en stor fordel at arbeidet med
forberedelser starter så tidlig som mulig.
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