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Oppsummering møte med elevrepresentanter vedr. rehabilitering av  
Nesodden skole 
 
Sted:   Nesodden skole (i utendørs amfi) 
Tid:   Tirsdag 16.06.20 kl 1200-1230. 
Tilstede:  14 elevrepresentanter fra 3. til 7.trinn 
  Lærer Per Terje, Nesodden skole 

Prosjektleder Veslemøy Spieler, Nesodden kommune 
  Arkitekt Siri Bakken, Oslo Works 
Formål:  Informere om planleggingen av skoleoppgradering og få innspill fra elevene 
 

Nesoddtangen skole ligger sentralt til like ved Tangen sentrum. 
Skolen har ca. 600 elever, fordelt på 27 klasser på 1. - 7. trinn. 

Veslemøy forklarte om hvordan kommunen jobber ifbm oppgraderingen av skolene og det 
arbeidet som nå gjøres for å bistå politikerne med beslutning høsten 2020, og at det kommer 
til å ta noen år før skolen står ferdig. 

Elevene mente skolen stort sett var en bra skole, ikke minst skolegården, men at den var 
veldig slitt. Elevene ble bedt om å si noe om hva de mente var bra og ikke så bra, dette er 
oppsummert under: 

Ikke så bra Bra Muligheter 
 

• Skolen er veldig slitt, dette 
gjelder spesielt overflater inne, 
bl.a. malingsflekker i 
klasserommene 

• Veggene ser rufsete ut, det er 
tegnet overalt 

• Det har vært lekkasje i taket 
• Klimaanlegget er dårlig – det er 

kaldt om vinteren, vaktmesteren 
får ikke orden på radiatorene 

• Pulter og stoler er delvis ødelagt 
• Dusjene er veldig dårlige og til 

dels ødelagt, man har ikke lyst til 
å bruke dem 

• Garderobene i gymsalen er i 
dårlig stand generelt 

• Mye hærverk på toalettene 
• Lærerne har fortalt at de har for 

få møterom! 

• Elevene er glade i 
skolen sin 

• Skolegården er fin; 
det er bra med ulike 
uteområder; den 
store skolegården og 
den lille med de 
yngre barna 

• Skogen er veldig bra, 
særlig Røtterskogen, 

• Klasserommet har 
det utstyret man 
trenger 

 

• Gjerne flere 
grupperom! 

• Toaletter kan gjerne 
være kjønnsnøytrale 

• Ønsker seg flere 
lekeapparater – med 
utfordringer også for 
de litt eldre barna – 
gjerne en veldig lang 
sklie 

• Veggene bør males i 
varme farger og 
gjerne mønstre! 

 

http://www.oslo.works/

