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Informere om planleggingen av skoleoppgradering og få innspill fra brukerne

Alværn skole ligger på Nesoddens vestside, ca 5 km fra Tangen sentrum
Skolen har ca. 260 elever fordelt på 10 klasser på 8. - 10. trinn.

#4.1 Status prosess + generelt

Møtet ble startet med en rask oppfrisking utviklingsprinsipper som ble presentert i brukermøte 2 og 3,
for fullverdig rehabiliteringsforslag (alternativ 2).
Videre ble det redegjort for endringer og justeringer gjort siden forrige brukermøte (se under), samt
områder hvor det fortsatt vil komme justeringer og optimaliseringer i plantegningene (alt. 2).
Det ble presentert 2 alternative strategier for hovedgrep i alternativ 1 (se under).

#4.2 Gjennomgang prosjektskisse for alternativ. 2
-

-

Plantegninger vil fortsatt videreutvikles noe. I plan 1 gjelder dette primært rundt
administrasjon og hovedinngang, ved toaletter i nordøstre hjørne, samt i avdelingen for elever
med spesielle behov. I plan 2 vil det videreutvikles noe rundt vrimle- og fellesarealer i
nordvest, og i området rundt mediatek og auditorium.
Mediatek tenkes som en mer åpen sone enn det er i dag. Auditorium kan også stå mye åpent,
og vil kunne fungere som trappeforbindelse og oppholdssted/ pausested når det ikke er i
direkte bruk til undervisning, forelesninger, møter etc.

#4.3 Gjennomgang prosjektskisse og prioriteringer for alternativ 1
• Det forutsettes ikke etablering av egen spes.ped. avdeling i alternativ 1.
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• Det etableres 4 nye toalettsoner, med innvendig adkomst fra korridor. 2 i hver etasje.
• Korridor videreføres (fullføres) gjennom indre hjørne av fløyene, der den i dag er sperret av

ifm. sløydrom i plan 1, og lærergarderober i plan 2.
• Det er utarbeidet ett forslag der det bygges nytt frittstående bygg for forsamlingssal og

kantine/ mat og helse.
• Det er utarbeidet alternativt forslag der nybygg for kroppsøving inngår slik det er vist for

alternativ 2, og forsamlingsrom/ kantine etableres der gymsalen er i dag.
• De to alternativene må vurderes nærmere med tanke på kostnader, før en kan konkludere
med om begge kan tilrådes innenfor et 15 års investeringsperspektiv.

#4.4 Diskusjon om alternativ 1
Det er bred enighet fra brukers ståsted om at det siste alternativet med nytt kroppsøvingsbygg og
allrom i dagens gymsal er å foretrekke, hvis dette kan tilrådes innenfor alternativ 1.
Arkitekt påpeker at de uansett vil måtte knytte ekstra kommentarer til de anbefaligene som til slutt
inngår i alternativ 1, ettersom det nok vil ha mangler, og/ eller kommer for høyt ut i pris. Det vil måtte
gjøres justeringer i dette alternativet, slik at det reelt sett er sammenlignbart med andre
skisseprosjekter som inngår i de totale alternativsvurderingene som skal gjøres.
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