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FORORD FRA BYRÅDSAVDELING FOR UTDANNING 
 

Skolen er en kompleks organisasjon, hvis kvalitet påvirkes av en rekke variabler. 
Aller viktigst er gode lærere og et godt læringsmiljø. Men vi vet også at 
skolebygningens utforming påvirker elevenes hverdag. Når byrådet nå legger 

frem Kunnskapsskolen er det gjort bevisste, prinsipielle valg som vil være 
styrende for hvordan vi utformer skoler i fremtiden.  

 
Kunnskapsskolen er bygget på to overordnede prinsipper: 

 

1. Kunnskapsskolen skal fremme læring og kunnskap. Skolen skal være 
utformet på en slik måte at elever har trygge og stabile rammer å forholde 

seg til.  
 

2. Kunnskapsskolen skal ikke være låst til en bestemt pedagogisk retning, 

snarere skal den invitere til nyskapning og fleksibilitet hva gjelder 
pedagogikk. Skolen må derfor bygges på en slik måte at bygget kan tilpasses 

også pedagogiske ideer som ennå ikke er tenkt. Lærere og rektorer i 2035 
skal ikke være begrenset av pedagogiske ideer fra 2012. 

Kunnskapsskolen skal være en moderne skole med klare rammer og kunnskap i 

fokus. Skolen skal være en arena for formidling av kunnskap som er tilrettelagt 
slik at arealene ikke sementerer pedagogisk retning. Elevers behov for ro, orden 
og konsentrasjon er kjerneverdiene i Kunnskapsskolen. Innenfor skolens vegger 

skal elevenes hverdag preges av tydelige og klare rammer. I Kunnskapsskolen 
gjeninnføres klasserommet i en ny og fleksibel drakt.  

 
Fremtidens skoler vil bli bygget som pedagogisk uavhengige bygninger. Trender 
innen pedagogikken og reguleringer i skolesektoren kommer og går, mens 

bygningene disse påvirker utformingen av består. Gjennom tidene har man 
bygget skoler fundert på ulike pedagogiske "sannheter" og statlige normer. Disse 

strekker seg fra de tradisjonelle klasseromsskolene som vi forbinder med 1950-
tallets skole via landskapsskolene fra 1970-tallet og nå senest baseskolene fra 
første halvdel av forrige årti. Felles for dem alle er at de er bygget med bakgrunn 

i pedagogiske trender som har vært "i vinden" i den aktuelle epoken. Følgelig har 
disse skolene vist seg å være lite tilpasningsdyktige i forhold til endringer i 

pedagogisk tenkning. I møtet med pedagogisk utvikling har man tydd til 
provisoriske (og ofte upraktiske) løsninger for å tilpasse bygningene nye 
pedagogiske normer.   

 
Tromsø kommune vil bygge skoler som er uavhengige av pedagogiske føringer. 

Vår visjon for Kunnskapsskolen er at bygningen ikke skal begrense 
pedagogikken, og at pedagogikken ikke skal begrense bygningen. Skolene vi 
bygger i dag skal tåle at pedagogikken utvikler seg.  

 
Kunnskapsskolen tar utgangspunkt i elevers behov for ro, orden og 

konsentrasjon i skoledagen. Klasserommet er primærarena for undervisning, 
men det legges også til rette for mer varierte arbeidsformer.  

 
Anna Amdal Fyhn 

byråd for utdanning
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INNLEDNING 
 
I byrådets tiltredelseserklæring "Politisk plattform for det borgerlige byrådet i 
Tromsø" (19. oktober 2011) slås det fast at nøkkelen til en god skole er gode 

lærere som bidrar til at hver enkelt elev får utnyttet sitt potensiale. Skolen bør 
være bygget rundt den enkelte elev, og være tilpasset elevers ulike behov. 
Tilpasset opplæring og fokus på kunnskap er kjerneverdiene i byrådets arbeid for 

en bedre skole.  

 
Kunnskapsskoledokumentet inneholder både et pedagogisk grunnlag og 
arealprogram i samme dokument. Det er viktig at dokumentet er tilpasset både 

gjeldende og framtidige læreplaner, og at det tåler endringer i pedagogikk og 
politikk. Kunnskapsskoledokumentet gir føringer for en fleksibel skole, men 
beskrivelsen skal samtidig være så tydelig at den blir et godt verktøy som gir 

konkrete føringer mht. utforming av skolebygg. I dokumentet er det gjort 
konkrete valg med utgangspunkt i kunnskap og erfaringer om pedagogikk og 

skolebygg. Kunnskapen og erfaringene vil endre seg over tid, og det er derfor 
nødvendig at dokumentet revideres jevnlig slik at det blir et dynamisk dokument.  
 

Kunnskapsskolen skal danne grunnlag for ny- og ombygninger av skolebygg i 
Tromsø. Den gir en arealramme for skolene, og er en retningsgivende 

beskrivelse av hvordan de ulike arealene skal brukes og hvordan sammenhengen 
bør være. Arealrammen er fast, men innhold og form må defineres konkret for 
den enkelte skole. Arealprogram inkludert beskrivelse skal stå uendret som et 

kravdokument og eventuelle endringer registreres som avvik i forhold til 
opprinnelig programmering. 

 
Dette dokumentet er basert på gjeldende forskrifter og lovverk høsten 2012.  
Arealplanlegging og utforming skal være basert på de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og lovverk. Areal og funksjoner i dette dokumentet vil derfor kunne 
være utdatert på enkelte punkter når disse blir revidert, og planleggerne må 

sikre at forskrifter og regelverk overholdes.   
 
I mars 2011 ble det nedsatt en overordnet brukergruppe som fikk oppdraget 

med å revidere dokumentet "Modellskole for ungdomstrinnet” (revidert mars 
2007) i forhold til pedagogiske føringer for skolebygg. Det nye 

kunnskapsskoledokumentet skal omfatte alle skoletyper i grunnskolen i Tromsø: 
1.-7. trinn, 8.-10. trinn og 1.-10. trinn. Den overordnede brukergruppa har 
bidratt med råd og anbefalinger i første del av revisjonsprosessen. De som deltok 

i denne gruppa var følgende: Lena Abrahamsen (daværende rektor Kvaløysletta 
skole), Rigmor Abrahamsen (rektor Solneset skole), Rolf Øistein Barmann-

Jenssen (rektor Sommerlyst skole), Berit Pedersen (daværende rektor Tromstun 
skole), Jan Fredrik Skogdal (rektor Bjerkaker skole), Vegard Yttergård 
(enhetsleder Hillesøyskolen), Berit Ingrid Aasmo (rektor Langnes skole), Rolf-Erik 

Østerås (IKT-rådgiver IT-senteret), Anne-Berit Imerslund (spesialpedagog PPT 
Tromsø), Karin Rendahl (prosjektleder Eiendom), Torill Sommerlund, skolefaglig 

rådgiver (Rådmannens fag- og utviklingsenhet/Byrådsavdeling for utdanning). 
 

I siste del av revisjonsprosessen har Byrådsavdeling for utdanning, 
Byrådsavdeling for finans og Eiendom samarbeidet om innholdet i dette 
dokumentet. 
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1. OVERORDNET PEDAGOGISK GRUNNLAG 

 
Det pedagogiske grunnlaget i kunnskapsskoledokumentet er styrende for all 
fysisk utforming i skolen. Det utgjør den pedagogiske plattformen som man kan 

vende tilbake til i alle spørsmål rundt arbeidet med rehabilitering og nybygg. Alle 
valg og avgjørelser underveis i et byggeprosjekt skal være i samsvar med dette 
dokumentet.  

1.1 Forholdet mellom gjeldende læreplan og skolebygg 
Et overordnet punkt i det pedagogiske grunnlaget for å vurdere skolebyggenes 
funksjonalitet er den til enhver tid gjeldende læreplan. Skolebygget må kunne 
tilpasses endringer i læreplaner. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (K06) er 

utgangspunktet for utformingen av dette kunnskapsskoledokumentet. I K06 er 
det formulert prinsipper for opplæringa, og her finner man "Læringsplakaten" 

som er førende for all opplæring i skolen. Læringsplakaten sier at skolen og 
lærebedriften skal: 

 gi alle elevar og lærlingar/lærekandidatar like gode føresetnader for å 
utvikle evner og talent individuelt og i samarbeid med andre (Oppl.l. § 1-2 

og kap. 5 og den generelle delen av læreplanverket)  
 stimulere lærelyst, evne til å halde ut og nyfikne blant elevane og 

lærlingane/lærekandidatane (Oppl.l. § 1-2 og den generelle delen av 
læreplanverket)  

 stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane til å utvikle eigne 

læringsstrategiar og evne til kritisk tenking (Oppl.l. § 1-2 og den generelle 
delen av læreplanverket)  

 stimulere elevane og lærlingane/lærekandidatane i personleg utvikling og i 
styrking av eigen identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell 

kompetanse og evne til demokratiforståing og demokratisk deltaking 
(Oppl.l. § 1-2 og den generelle delen av læreplanverket)  

 leggje til rette for elevmedverknad og for at elevane og 

lærlingane/lærekandidatane kan gjere medvitne verdival og val av 
utdanning og framtidig arbeid (Oppl.l. § 1-2, forskrift kap. 22 og den 

generelle delen av læreplanverket)  
 fremme tilpassa opplæring og varierte arbeidsmåtar (Oppl.l. § 1-2 og kap. 

5, og den generelle delen av læreplanverket)  

 stimulere, bruke og vidareutvikle kompetansen til den einskilde læraren 
(Oppl.l. kap. 10)  

 medverke til at lærarar og instruktørar står fram som tydelege leiarar og 
førebilete for barn og unge (Den generelle delen av læreplanverket)  

 sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmar 

helse, trivsel og læring (Oppl.l. kap. 9a)  
 leggje til rette for samarbeid med heimen og sikre at foreldre/føresette får 

medansvar i skolen (Oppl.l. § 1-2 og forskrift § 3-2)  
 leggje til rette for å trekkje inn lokalsamfunnet i opplæringa på ein 

meiningsfylt måte 

K06 medfører ingen formelle krav til utforming av skolebygg. De pedagogiske 

føringene i K06 har likevel betydning for en del prinsipper for hva slags 
funksjoner et skolebygg bør ivareta. Med utgangspunkt i K06 bør skolebygget 

legge til rette for elevenes utvikling av kreativitet og lærelyst, tilpasset 
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 Fleksibilitet: rommene skal kunne ha ulike funksjoner 

 Elastisitet:  skolebygget skal kunne håndtere elevgrupper av ulik størrelse 

 Generalitet: arealene i bygget må kunne omdisponeres/endres til nye funksjoner ved behov 

opplæring, bruk av varierte arbeidsmåter og opplæring i ulike gruppestørrelser 

samt sikre at det fysiske og psykososiale læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og 
opplæring. For å imøtekomme disse føringene må skolebygget være 

tilpasningsdyktig. 

1.2 Tilpasningsdyktige skolebygg 
Tilpasningsdyktige bygg kan tilpasses kravene i nye læreplaner, og er dermed en 
god langsiktig investering for kommunen. Byggene i Kunnskapsskolen skal enkelt 

kunne tilpasses ved behov for å dekke endring i funksjoner. Det betyr at de må 
ha fleksibilitet, elastisitet og generalitet.  
 

Slike bygg imøtekommer behovet for varierte undervisningsmetoder og 
arbeidsformer, samt kombinasjonen av teoretiske og praktiske aktiviteter som er 

relevante for elevenes alderstrinn. Kravet til fleksibilitet har konsekvenser både 
for størrelsen og utformingen på rommene. Elastisiteten er viktig for at læreren 

skal kunne variere gruppestørrelsen i samsvar med læringsmålene for økta, samt 
at skolen skal kunne brukes av et varierende antall elever fra år til år. Elastisitet 
forutsetter at krav til gode akustiske forhold ivaretas. 

 
I tillegg til at fleksible løsninger imøtekommer pedagogiske føringer, vil 

fleksibilitet også gi bedre arealeffektivitet innenfor en felles ytre arealramme for 
alle skoler. Rommene i bygget skal i så stor grad som mulig brukes til ulike 
formål og funksjoner, slik at skolens læringsarealer utnyttes på best mulig vis til 

enhver tid. Kun der det er helt nødvendig må rommene ha en spesiell funksjon. 
Det er samtidig viktig at det er avsatt nok areal til spesialrom slik at tilgangen til 

spesialrom ikke blir en begrensende faktor for organisering av undervisningen. 
På ungdomstrinnet vil innføring av nye valgfag fra høsten 2012 samt mulig 
innføring av arbeidslivsfag stille ytterligere krav til behov for spesialrom. Når det 

blir klart hva slags arealmessige krav som stilles til skolene for å kunne tilby 
valgfag og arbeidslivsfag, bør hvert enkelt byggeprosjekt vurderes opp mot 

disse.  
 
I tilpasningsdyktige skolebygg er det viktig at de ansatte har god oversikt over 

og kan bevege seg enkelt mellom de ulike læringsarealene. Elevene skal oppleve 
at det er tydelig og trygg kommunikasjon mellom de ulike arealene de ferdes i, 

og at det er lett å finne fram på skolen.  

1.3 Arenakompetanse i tilpasningsdyktige bygg 
Tilpasningsdyktige skolebygg stiller andre krav til brukerne enn de tradisjonelle 
skolebyggene har gjort. Når elevene beveger seg fra rom til rom med varierte 

arbeidsformer, ulike gruppestørrelser og veksling mellom praktiske og teoretiske 
aktiviteter må de også ha kunnskaper og ferdigheter for å mestre disse skiftene i 
skoledagen. Disse kunnskapene og ferdighetene omtales her som 

arenakompetanse. God arenakompetanse vil gi elevene et best mulig 
læringsutbytte, og er en forutsetning for et godt læringsmiljø i en fleksibel skole. 
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Arenakompetanse: 
Kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å bevege seg mellom og oppholde seg på ulike 
læringsarenaer. I en fleksibel skole vil elevene møte mange ulike læringsarenaer, og må derfor 
kjenne hvilke krav som stilles til de på de ulike arenaene. 

Dette vil sikre at elever opplever ro, orden og struktur slik at arbeidet med 

kunnskapstilegnelse får gode vilkår.  

 

1.4 Tilpasset opplæring og fokus på kunnskap 

Elevens læringsutbytte er målet for opplæringen. Kunnskapsskoledokumentet tar 
utgangspunkt i det grunnleggende spørsmålet om hvordan elever lærer best. 

Elevenes læring er utgangspunktet for de valg som gjøres både i forhold til bygg 
og undervisning. Skolebygget skal ivareta elevenes individuelle behov gjennom 
tilpasset opplæring for hver enkelt innenfor rammen av et faglig og sosialt 

fellesskap.  
 

For å kunne legge til rette for tilpasset opplæring, må elevene kunne anvende 
ulike læringsstrategier, og ha forskjellige læringsstiler. Bygget må innby til både 

formell og uformell læring slik at elevenes aktiviteter både i og utenfor 
skolebygget får en verdi og kan brukes til å inspirere til videre læring. I 
rapporten til Fosstenløkken (2007) der skolebyggprosjekt i Sverige, Danmark, 

USA og Australia sammenlignes, pekes det på at uformelle læringsmiljø som ikke 
er organisert av voksne spiller en stor rolle for barn og unges utvikling av 

demokratisk forståelse. På denne bakgrunn er det viktig å sørge for at 
skolebygget legger til rette for lek og sosialisering som kilde til uformell læring. 

1.5 En skole tilrettelagt for digital læring 
Elevene skal i henhold til K06 øve på digitale ferdigheter i alle fag. I skolen må 

bruk av digitale verktøy være gjennomgående både i utforming av bygget og 
skolens pedagogikk. Bygget må gi læreren og elevene mulighet til å drive 
formidling gjennom bruk av digitale verktøy i forhold til varierte arbeidsmåter og 

øving på grunnleggende ferdigheter. Elever og lærere vil ha behov for å bruke 
mange ulike typer bærbare digitale verktøy i alle skolens rom. Bærbare digitale 

verktøy gjør det mulig å utnytte rom både i og utenfor skolen til læring, og skal 
inspirere til kreativitet i opplæringen. 
 

Elevenes kompetanse på digitale verktøy må også brukes som en ressurs i den 
organiserte undervisningen, og de digitale verktøyene som elevene bruker 

utenfor skolen må også anvendes aktivt i skolen, slik Heppell (2004) 
argumenterer sterkt for. Dette gir en god sammenheng mellom uformell og 
formell læring. 

 
Det må være tilgang til digitale formidlingsverktøy for elever og lærere i alle 

skolens læringsarealer på ethvert tidspunkt i løpet av skoledagen. Dette gjør at 
tilgang til strømforsyning og trådløse nettverk må være en del av planleggingen 
av hvert skolebygg. For krav til tekniske spesifikasjoner for en skole tilrettelagt 

for digital læring henvises det til eget vedlegg om dette: "Tekniske standarder 
for IKT i renovering eller nybygg". Dette dokumentet er et utfyllende tillegg til 



Kunnskapsskolen – Tromsø kommune 2012 – 2022 

10 
 

det eksisterende Byggeprogrammet som Eiendom har utarbeidet i samarbeid 

med IT-senteret. 

1.6 Spesialundervisning 
Ivaretakelse av elever som har krav på et tilbud om spesialundervisning skal skje 
innenfor rammen av fellesskapet som en naturlig forlengelse av tilpasset 

opplæring, og må imøtekommes av et fleksibelt skolebygg. Skolen skal kunne ta 
imot og gi et tilbud til alle elever uansett hvilke spesielle behov eleven har. 

Elever som mottar spesialundervisning kan ha behov for både visuell og auditiv 
skjerming for å kunne konsentrere seg om læringsarbeid. Kun i helt spesielle 
tilfeller bør bruk av et grupperom for individuelle elever være det eneste 

alternativet. Lovkrav til universell utforming for elever med ulike typer 
funksjonshemminger dekkes i utformingen av bygget. 

1.7 Opplæringen på skolen er alle voksnes ansvar 
Mye forskning om elevenes kunnskapstilegnelse går i retning av at læreren er 

den aller viktigste faktoren. Alle voksne som er ansatt på skolen spiller likevel en 
viktig rolle i elevenes læringsmiljø. Skolebygget må derfor utformes slik at de 

voksne som arbeider der får en nærhet til elevene og til læringsprosessene. De 
ansatte på skolen må være synlige og tilgjengelige i elevenes skoledag. Elevene 
vil på denne måten se at det er mange voksne som arbeider sammen for deres 

beste, samtidig som de får respekt for de ulike arbeidsoppgavene som de ansatte 
ved skolen utfører. Alle voksne på skolen skal være kjent med hva slags 

pedagogiske mål skolen har for sitt arbeide.  

1.8 Elevenes medvirkning 
Elevene i Kunnskapsskolen skal være aktive i egen læringsprosess og ha reell 
medvirkning på det som skjer på skolen. Elevene skal være aktive både i 

undervisningen og i andre aktiviteter på skolen. Elevene skal være med på å 
utforme læringsmål, foreslå læringsaktiviteter og vurdere eget arbeid, men de 

kan også ha andre oppgaver på skolen. Det er naturlig at elevene er engasjert i 
arbeidet med å ta vare på og utsmykke skolens fysiske arealer, i betjening av 
elevkantine, bibliotek, mottak av besøkende og gjennom aktivisering av 

medelever i pausetid. Elevenes tilstedeværelse og medvirkning skal være synlig i 
alle skolens rom. Det skal være plass til å presentere elevarbeider i skolens 

arealer.  

1.9 Organisering av opplæringen 
I henhold til opplæringsloven § 8-2. Organisering av elevane i klassar eller 
basisgrupper skal elevene deles i klasser eller grupper som skal ivareta deres 

behov for sosial tilhørighet. For deler av opplæringa kan elevene deles i andre 
grupper etter behov. Til vanlig skal organiseringa ikke skje etter faglig nivå, 
kjønn eller etnisk tilhørighet. Klassene, basisgruppene og gruppene må ikke 

være større en det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig. Det er 
ingen klare føringer p.t. i lovverket som konkretiserer antallet elever i en klasse 

eller gruppe.  
 
Læring skjer i interaksjon mellom elever fra samme årstrinn og mellom elever i 

ulike aldre, men i skolen er det lang tradisjon for å organisere opplæringen i 
trinn. I skolene i Tromsø skal det være mulig å organisere elevene både i 
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trinndelte og aldersblandede grupper. Organiseringen av elevene skal til enhver 

tid gjøres med utgangspunkt i opplæringens mål, hva som er hensiktsmessig for 
læringsutbyttet og elevenes trivsel. Skolebyggets utforming må ikke legge 

begrensninger for bruk av aldersdelte eller aldersblandede grupper. 

1.10 Varierte arbeidsformer og praktisk aktivitet 
Dersom opplæringa skal legge til rette for at alle elever trives, blir nysgjerrige, 
inspirert til å lære og opplever mestring, må skolebygget legge til rette for 

variasjon i arbeidsmåter og praktisk læring. Ved å skape rom som har 
endringsmuligheter i seg med hensyn til størrelse, avskjerming og møblering, vil 
det være mulig å fremme læring gjennom variasjon og skape alternative 

læringsmiljøer. 
 

Kunnskapsdepartementet fastslår i Stortingsmelding 22 (2010-2011) ”Motivasjon 
– Mestring – Muligheter” at skole og skoleeier har ansvar for å legge til rette for 
praktiske aktiviteter gjennom kompetanseutvikling, tid, rom og utstyr. Rommene 

i Kunnskapsskolen må gi gode muligheter for praktiske aktiviteter som har et 
tydelig kompetansemål og høyt læringstrykk. Praktiske aktiviteter gir god 

mulighet til konkretisering av abstrakt lærestoff. En god blanding av praktiske og 
teoretiske aktiviteter vil kunne gi en mer variert og tilpasset opplæring der elever 

får mulighet til utløp for virketrang og behov for fysisk bevegelse.  
 
Læringsarealene må gi rom for praktisk aktivitet, samtale og samarbeid samtidig 

som individuell fordypning foregår et annet sted. Undervisningsrommene skal 
utformes slik at de inspirerer til arbeidsglede samtidig som de gir anledning til 

stillearbeid, konsentrasjon og ro. I utformingen av rommene må støydemping og 
ivaretakelse av akustiske forhold være en prioritet. 

1.11 Forskning om skolebygg og læringsutbytte 
Kunnskapsskoledokumentet bygger på gjennomgang av eksisterende forskning 

og erfaringer gjort med ulike typer skolebygg i og utenfor landets grenser. I 
mars 2008 leverte Østlandsforskning rapporten "Kunnskapsstatus om skolebygg" 
til Utdanningsdirektoratet. Rapporten er en dokumentstudie av nasjonal og 

internasjonal forskningslitteratur fra Norge, Skandinavia og USA som omhandler 
sammenhenger mellom det fysiske miljøet og elevers læringsutbytte.  

 
I rapporten oppsummeres følgende: 
 Det er ikke nok forskning til å kunne konkludere med hvilken type 

organisering som er den riktige.  
 Det er andre faktorer ved læringsmiljøet som er viktigere enn skolebygg, 

spesielt lærerne og foreldrene. 
 Det fysiske miljøet på skolen har en effekt på elevene, men konklusjonene er 

ikke entydige. 

 Elevene bruker miljøet rundt seg til å forstå seg selv og sosiale 
sammenhenger, og skolens utemiljø er en viktig del av dette. 

 Når de fysiske rammene stemmer overens med skolens pedagogiske visjoner, 
virker rammene stimulerende. 

 Når det er uoverensstemmelse mellom de fysiske rammene og de 

pedagogiske visjonene, virker rammene hemmende. 
 Det er fordeler og ulemper knyttet til både åpne skoler og tradisjonelle skoler. 

Amerikansk forskning tyder på at det ikke er signifikante forskjeller i 
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Forholdet mellom pedagogikk og bygg: 

 Bygningsmessige forskjeller har mindre betydning for læring enn andre faktorer. 

 Når det er overensstemmelse mellom pedagogikk og bygg virker det fremmende på læring. 

 Kunnskapsskoledokumentets pedagogiske grunnlag gir en klar retning for utformingen av 
bygg slik at bygget fremmer læring. 

 

skoleprestasjoner mellom elever i åpne og tradisjonelle skoler, men at det er 

en viss overvekt av studier som heller mot at elever i åpne skoler får en får et 
bedre selvbilde og bedre holdning til skolen sin. 

1.12 Sammenhengen mellom pedagogikk og bygg 
Funnene fra Østlandsforsknings rapport styrker idéen om at det må være 

sammenheng mellom pedagogikk og bygg for å fremme læring. Rambøll legger i 
rapporten "Arealeffektiv bruk av skolebygg i videregående opplæring" (2008) 

fram data som viser at lærerne som underviser i nye bygg med tilgang til mange 
ulike læringsrom ikke nødvendigvis anvender mulighetene bygget byr på. Dette 
støttes også av rapporten til John Hattie (2009) som viser til at bruk av mindre 

grupper i opplæringen kun har en effekt dersom lærerne bruker metodikk som er 
tilpasset disse. Hattie rangerer utforming av skolebygg på 133. plass blant 138 

faktorer som har betydning for elevenes prestasjoner. I en annen 
dokumentstudie gjort av en gruppe forskere ved University of Newcastle (Higgins 
mfl. 2005) finner man lite belegg for at det fysiske miljøet på en skole har noen 

effekt på læringsresultater. 
 

Når kunnskapsskoledokumentet likevel legger føringer for hvordan skolebygg 
skal utformes, er det med utgangspunkt i et ønske om å optimalisere 

læringsutbyttet for elevene i tråd med det pedagogiske grunnlaget som tidligere 
presentert i dokumentet. 
 

Dersom et bygg skal fungere godt for lærerne og medføre et godt læringsutbytte 
for elevene, er det avgjørende at lærerne får kunnskap om hvordan man kan 

organisere opplæring der. Det betyr at lærerne må ha god metodekunnskap. De 
må være med på å utvikle pedagogiske modeller for det nye bygget, og vil på 
den måten bli ansvarliggjort og skaffe seg eierskap til opplæringen som skal 

foregå der. I denne prosessen må skolens ledelse være tydelige og sørge for 
framdrift mot felles pedagogiske mål. Skoleeier er ansvarlig for at 

undervisningspersonale, skoleledere og lærere får anledning til nødvendig 
kompetanseutvikling.  
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Nærmiljøsone: 
En del av skolebygget som inneholder arealer som kan brukes av nærmiljø, lag og foreninger 
utenom skolens undervisningstid. I nærmiljøsonen vil det være naturlig å inkludere for eksempel 
vestibyle med samlingspunkt, arealer for mat og helse, kantine/serveringsareal, musikkrom inkl. 
øvingsrom, gymsal og evt. bibliotek. Nærmiljøsonen må kunne låses av i forhold til resten av 
skolens arealer, og vil gjøre skolen bedre egnet som et flerbruksanlegg. 

2. SKOLENS AREALER 

2.1 Generell målsetting for utformingen av læringsarealene 
Kunnskapsskolen skal sikre at det er mulig å drive ordinær 
klasseromsundervisning i tillegg til variert bruk av ulike gruppestørrelser og 

gruppesammensetninger. Læringsarealene må tilrettelegges slik at læreren kan 
ha god struktur og sørge for arbeidsro og trygghet slik at 

kunnskapstilegnelsen settes i fokus. 
 
Bruk av åpne og transparente løsninger gir bedre innsyn i det sosiale samspillet 

mellom elevene, og dermed en bedre mulighet for de voksne i skolen til å gripe 
inn i forhold til krenkende eller diskriminerende atferd.  Bruk av slike løsninger vil 

synliggjøre de ulike aktivitetene i en skole, og det vil også bidra til å fremme de 
ulike fagenes likeverd og gi en opplevelse av å være del av et aktivt og variert 
læringsmiljø. Transparens som gir mulighet til innsyn og utsyn er derfor et svært 

viktig prinsipp som skal gjennomsyre hele skolebygget og som bygningsmassen 
skal planlegges i henhold til.   

2.2 Skolen som flerbruksanlegg 
Skolen må ha en egen nærmiljøsone (se egen tekstboks om nærmiljøsone under) 

som kan låses av fra resten av skolens areal for å gjøre det mulig å bruke deler 
av skolen til aktiviteter på ettermiddagstid og i helger. Hjemmeområdene kan 

inngå i arealene for flerbruk/nærmiljøsonen, under forutsetning av at det er 
sørget for løsninger i hjemmeområdet som ivaretar personvernhensyn og 
skjermer oppbevaring av elevenes private skoleutstyr. Lager for lag og 

foreninger plassert innenfor nærmiljøsonen vil bidra til å øke skolebyggets 
flerbrukspotensial.   

 
For skoler i distriktet er nærmiljøsonen svært viktig for lokalsamfunnet, men 

også for sentrumsnære skoler er det viktig at nærmiljøsonen tenkes brukt som et 
bydelshus. 
 

For ungdomsskoler kan det vurderes om skolens arealer for opplæring kan 
brukes av ungdomsklubb etter skoletid.  

 

2.3 Hjemmeområder 

Grunnorganiseringen av skolene i Tromsø skal knyttes til hjemmeområder for 
elevene og lærerne. Hjemmeområder gir et godt grunnlag for å imøtekomme 

krav til skolebygg i tråd med det pedagogiske grunnlaget i dette dokumentet og 
tanken om en fleksibel skole.  
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Gjennom organisering i hjemmeområder får vi gode vilkår for: 

 Tilpasset opplæring 
o Mange muligheter for elevgrupperinger innenfor en naturlig større 

gruppe med elever der hver gruppe kan få tilpasset undervisning fra 
lærer, samt arbeide med nivåtilpassede læringsoppgaver under tett 
veiledning fra lærer. 

o Varierte grupperinger tilpasset elevenes behov er den ordinære 
situasjonen. Elever med spesialpedagogiske behov opplever dermed 

ikke stigmatisering gjennom i en slik modell. 
o En elev møter mange lærere – mange lærere ser samme elev. Større 

sjanse for at hver enkelt elevs behov blir sett. En elev er ikke prisgitt 

en og samme lærer. 
 Kvalitetssikring av faglig kompetanse og læringsmiljø 

o Kontinuerlig kollegaveiledning i et team av lærere både i forhold til 
faglig innhold og pedagogikk. 

o I elevgrupper som er større enn en tradisjonell klasse, er det større 

sjanse for hver enkelt elev å finne gode venner for faglig læring og for 
sosialt fellesskap.  

o I hjemmeområder med aldersblandede grupper deltar de eldste 
elevene i den sosiale opplæringen av de yngre. Det skaper stabilitet, ro 

og trygghet i elevgruppa, og sørger for sosiale bånd på tvers av alder 
som forebygger mobbing og gir et godt grunnlag for faglig læring. 

 Effektiv utnyttelse av lærerressurser 

o Effektiv organisering av spesialundervisning og beredskap for å ta imot 
nye elever med spesialpedagogiske behov i allerede eksisterende 

organisering. 
o Lærerteam med ulik og utfyllende kompetanse dekker behov av faglig 

og av sosial karakter for elevene. Skolens tildelte timeressurser 

utnyttes dermed effektivt.  
 Varierte arbeidsformer, gruppestørrelser og møblering 

o Et utvalg rom i umiddelbar nærhet med variasjon i størrelse og 
utforming legger til rette for variasjon i gruppestørrelse og gruppenes 
sammensetning av elever. 

o Variasjon i møblering innbyr til ulike arbeidsformer: stillearbeid og 
konsentrasjon, gruppearbeid og diskusjon, formidling og veiledning, 

praktiske aktiviteter og teorilæring.  
o Vil stimulere kunnskapstilegnelse, kreativitet, motivasjon, lærelyst og 

utholdenhet gjennom et 13-årig skoleløp. 

2.4 Dimensjonering og elevtall 
Antall elever på et hjemmeområde: 
Barnetrinnet (1.-7. trinn): øvre grense på 60 elever per hjemmeområde 
Ungdomstrinnet (8.-10. trinn): øvre grense på 90 elever per hjemmeområde 

 
Hjemmeområdene på barnetrinnet kan organiseres med et trinn per 

hjemmeområde, eller med to trinn i samme område med unntak av 
hjemmeområdet for 1. trinn som uansett skal ha et eget, skjermet 
hjemmeområde basert på prinsippet om tidlig innsats. 

 
Hjemmeområdene på ungdomstrinnet kan organiseres med et trinn per område, 

eller med en gruppe elever fra hvert av trinnene 8, 9 og 10 på samme område.   
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Antall elever på skolen: 

Barnetrinnet: 7 hjemmeområder = maksimalt 420 elever på skolen 
Ungdomstrinnet: 6 hjemmeområder = maksimalt 540 elever på skolen 

 
På ungdomstrinnet er det viktig at antallet hjemmeområder fungerer for en 
trinndelt løsning. En slik løsning vil også muliggjøre aldersblanding på 

hjemmeområdene. 
 

Totalkapasiteten som denne dimensjoneringen gir vil være dekkende i fht. 
elevtallsprognoser for Tromsø kommune fram til 2027 for både barnetrinn og 
ungdomstrinn.  

 
For skoler i distriktet som har et lavt elevtall, må antall hjemmeområder og 

antall elever per hjemmeområde vurderes i hvert enkelt prosjekt. For små skoler 
vil det være nødvendig å ha aldersblandede grupper på hjemmeområdet der to 
eller flere trinn er samlet. Skoler som har alle trinn fra 1-10 i samme bygg, må 

også ha sin egen utforming basert på skolens egenart. Her må man anvende 
beskrivelsen for hjemmeområder som er gjengitt ovenfor på en måte som er 

hensiktsmessig for den enkelte skole/det enkelte prosjekt.  

3. Generelt undervisningsareal 
 
Elevenes behov for sosial tilhørighet skal ivaretas innenfor hjemmeområdet. I 

hjemmeområdene skal det være allrom, klasserom, grupperom, garderober og 
toaletter. Hjemmeområdene har klare avgrensninger av de ulike rommene, og 

forutsetter en tydelig klasseledelse der læreren har autoritet og styrer 
undervisningen med utgangspunkt i kompetansemålene. Bruk av rommene 
styres av formålet for undervisningsøkta. Elevene skal kunne få undervisning i 

ulike rom i hjemmeområdet i løpet av skoledagen slik at de opplever variasjon i 
det fysiske læringsmiljøet. 

 

Hjemmeområde: 
Det området på skolen der elevene har 
sin faste tilhørighet. Består av en 
gruppering av rom som skal brukes av 
en gruppering av elever og deres 
lærerteam. Hjemmeområdet inkluderer 
et allrom for alle elever som hører til 
der, klasserom og grupperom av ulik 
størrelse samt egne garderober og 
toaletter for elevene på området. Det 
skal brukes glassvegger mellom de ulike 
undervisningsrommene. 
 
Se egne tekstbokser til høyre som 
definerer hva som er funksjonen for de 
tre ulike typene undervisningsrom 
innenfor et hjemmeområde. 

Allrom: 
Et rom i hjemmeområdet som har følgende funksjoner: 

 Individuelt arbeid og gruppearbeid 

 Korte gjennomganger og introduksjoner for alle elever 
på hjemmeområdet 

 Kommunikasjonsareal til de andre rommene på 
hjemmeområdet 

 Kan brukes til formidling for større grupper av elever 
som f.eks. en klasse under forutsetning av at det ikke 
foregår andre aktiviteter i samme rom 

Klasserom: 
Flere rom i hjemmeområdet som har følgende funksjoner: 

 Primærfunksjonen er formidling til større og mindre 
elevgrupper. Skal ha plass til en klasse. 

 Individuelt arbeid 

Grupperom: 
Flere rom i hjemmeområdet som har følgende funksjoner: 

 Individuelt arbeid og gruppearbeid 

 Formidling for mindre elevgrupper 

 Elevsamtaler 
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Alle elever uansett trinn skal ha tilgang til en arbeidsplass på samme tid innenfor 

arealet av hjemmeområdet. For at elevene skal oppleve at de har en trygg 
tilhørighet i hjemmeområdet, er det viktig at de til enhver tid har en plassering i 

hjemmeområdet som er kjent og forutsigbar. Elevene kan ha en fast plass. Fast 
sted for oppstart og avslutning av læringsøkter er viktig for å gi trygge rammer 
for tilhørighet.  

 
Hjemmeområdet må plasseres slik at det ikke er gjennomgangstrafikk i området. 

I hjemmeområdet skal kun de elevene som mottar sin opplæring der bevege seg 
slik at det ikke blir støy og forstyrrelser. 

3.1 Krav til utformingen av hjemmeområdet 
Hjemmeområdet skal ha variert møblering, bevisst bruk av farger og tekstiler 

samt tilpasset akustikk og belysning som inspirerer til ulike arbeidsmåter og er 
tilpasset ulike læringsstiler. Rommene må ha en bevisst estetisk utforming som 
bidrar til elevenes trivsel. 

 
Det bør brukes glassvegger mellom allrom, klasserom og grupperom, men det 

må også være mulig å skjerme for innsyn i rommene ved behov. 

3.2 Allrom 
Hvert allrom må ha et område der det er mulig å samle alle hjemmeområdets 
elever til korte introduksjoner og gjennomganger. Alle elever må ha en egen 

oppbevaringsplass for personlige skolebøker i hjemmeområdet, fortrinnsvis i 
allrommet. I tillegg må det finnes lagringsplass for felles skolemateriell for alle 

elever i hjemmeområdet i form av låsbare skap og hyller plassert i allrom. 
Allrommet må også ha plass til låsbare skap med ladestasjon for bærbare 
digitale verktøy. Møbleringen i allrommet skal være tilpasset individuelt arbeid, 

gruppearbeid og formidling for større grupper av elever som f.eks. en klasse 
under forutsetning av at det ikke foregår andre aktiviteter i samme rom. 

 
Det må være tilgang til vask og et lite kjøkken i allrommet. Kjøkken og vask kan 
ikke påregnes å brukes til å tilberede mat til SFO, men til bruk for 

hjemmeområdets elever i opplæring og pausetid. 

3.3 Klasserom 
Primærfunksjonen for klasserommene er formidling. Med utgangspunkt i ønsket 
om å stimulere til variasjon og fleksibel bruk av rom er størrelsen på 

klasserommene i Kunnskapsskolen noe mindre enn de tradisjonelle 
klasserommene til fordel for mer areal til allrom og grupperom. Det skal likevel 

være plass til alle hjemmeområdets elever inndelt i klasser på opp til 30 elever 
på ungdomstrinnet og opp til 20 elever på barnetrinnet i klasserom på 
hjemmeområdet. Dersom den tekniske og akustiske løsningen er tilfredsstillende 

bør det være mulig å åpne opp mellom to klasserom slik at en lærer kan bevege 
seg mellom rommene for å veilede to klasser samtidig. 

3.4 Grupperom 
Grupperommene skal ligge i tilknytning til allrommet i hjemmeområdet. For 

grupperommene er det særlig viktig at man også kan skjerme de for innsyn. 



Kunnskapsskolen – Tromsø kommune 2012 – 2022 

17 
 

Grupperommene bør være dimensjonert for 5-15 elever, og disse bør enkelt 

kunne deles i ulike romstørrelser i løpet av skoledagen. 

3.5 Tilrettelegging for SFO og leksehjelp 
I tillegg til den ordinære opplæringen skal det på barnetrinnet også legges til 
rette for tilbud om skolefritidsordning (SFO) og leksehjelp for elevene på 1.-4. 

trinn. På barnetrinnet vil leksehjelpen ofte tilbys i samme tidsrom som SFO-
aktiviteten, og det må derfor være tilstrekkelig plass avsatt til begge aktiviteter 

samtidig. Det skal være størst mulig sambruk av arealer som brukes til SFO, 
leksehjelp og ordinær opplæring. Det pågår for tiden forsøk med helhetlig 
skoledag, og dersom ordningen innføres som obligatorisk for alle skoler må dette 

også tas hensyn til i sambruket av lokaler for SFO og opplæring.  
 

SFO må ha tilgang til eget kjøkken for tilberedning av mat utenfor 
hjemmeområdet. Dersom skolen har en kantine/serveringsareal bør 
kantinekjøkkenet kunne brukes både av SFO-personalet og i kantinedriften, jf. 

beskrivelse av kantine/serveringsareal under avsnitt 4.2 Mat og helse. 
 

Noen få elever på ungdomstrinnet har også krav på å få et SFO-tilbud med 
utgangspunkt i spesielle behov. Derfor må det også på ungdomstrinnet 

planlegges sambruk av læringsarealer og SFO-arealer for enkelte elever som må 
være i samsvar med elevens behov for aktivitet, skjerming og stell. Det er 
tilstrekkelig at noen av hjemmeområdene på ungdomstrinnet tilrettelegges for 

SFO-aktivitet.  

3.6 Støtteareal - garderober og toaletter 
Inngangen til garderoben skal være kun for hjemmeområdets elever, og bør 
legges i tilknytning til utearealet der det er mulig. Desentraliserte garderober er 

et viktig prinsipp for å redusere antallet elever som må oppholde seg på samme 
sted ved dagens start og slutt, og dermed redusere antallet konfliktsituasjoner 

og potensielle mobbesoner. Desentraliserte garderober plassert innenfor 
hjemmeområdet gir bedre mulighet for de ansatte på hjemmeområdet til å holde 
kontroll med hva som foregår her. Plassering av garderober med toaletter må 

derfor gjøres slik at det er god kontakt mellom disse og allrommet i 
hjemmeområdet. Det må være en egen garderobeplass for hver av elevene som 

tilhører hjemmeområdet. Garderobene må tilfredsstille krav til universell 
utforming. 
 

Garderober på ungdomstrinnet:  
På ungdomstrinnet skal garderobene ha låsbare elevskap for yttertøy og sko.  

 
Garderober på barnetrinnet: 
 Må ha tørkeskap. 

 Bør ligge i tilknytning til utearealet slik at elevene kan ta av våte og skitne 
klær og sko i garderobens ytterdel, og at de deretter kan bevege seg til en 

indre del av garderoben der knagger og hyller er plassert. 
 Garderobens ytterdel ("våt/skitten sone") bør ha et toalett som kan benyttes 

uten at elevene må kle av seg yttertøy. 

 Det skal settes av garderobeplass for de ansatte på hjemmeområdet i 
elevgarderoben slik at det er plass til å henge yttertøy og sette fra seg fottøy 

som brukes når de ansatte har tilsyn med elevene i friminutt. Slik kan de 



Kunnskapsskolen – Tromsø kommune 2012 – 2022 

18 
 

ansatte raskt komme seg ut i tilsynstida og inn til undervisning etter tilsyn 

ute. 

3.7 Personal tilknyttet hjemmeområdet 

3.7.1 Arbeidsplasser for lærere, SFO-ansatte og assistenter 

Arbeidsplasser for lærere, SFO-ansatte og assistenter skal lokaliseres i 

tilknytning til elevenes hjemmeområder slik at det er nærhet mellom elever og 
ansatte, men bør likevel legges slik at flere ansatte enn de som hører til på et 

hjemmeområde har arbeidsplasser nært hverandre. Dette kan gjøres ved at de 
plasseres rygg mot rygg mellom to hjemmeområder med forbindelse mellom for 
å sikre faglig og sosial kontakt mellom teamene på to hjemmeområder. Antallet 

arbeidsplasser for ansatte dimensjoneres i hht. antallet elever på 
hjemmeområdet, jf. arealprogrammet.  

3.7.2 Birom: kopimaskin/skriver og toalett for ansatte 

For ungdomstrinnet må det være tilgang til skriver/kopimaskin for elever og 
ansatte i umiddelbar nærhet til allrommet. På barnetrinnet er det lærerne som 

styrer elevenes bruk av kopimaskin/skriver, og elevene skal derfor ikke ha 
tilgang til kopimaskin/skriver i sine læringsarealer. På barnetrinnet plasseres 

denne derfor slik at den deles av to lærerarbeidsrom. 
 

Det skal være et toalett for de ansatte som deles av to hjemmeområder. 

3.8 Delte arealer til undervisning og personal 
Delte undervisningsarealer skal brukes av elever og ansatte fra alle 
hjemmeområder, og delte personalarealer skal brukes av alle ansatte fra alle 

hjemmeområder. De delte personalarealene må ligge nært hjemmeområdene.  

3.8.1 Hvilerom/ammerom 

Innenfor de delte arealene må det også finnes et rom der elever og ansatte ved 

skolen ved behov kan få hvile og ro. Det bør være tilgang til dette rommet fra 
skolens nærmiljøsone. 

3.8.2 Delte undervisningsarealer 

3.8.2.1 Miniauditorium 

Når det er behov for formidling for større grupper av elever enn et det er plass 

for i rommene på hjemmeområdet, skal det finnes miniauditorium som skal 
kunne brukes av elever og lærere fra alle hjemmeområder. Et miniauditorium 

bør romme minimum 2/3 av elevene fra et hjemmeområde i 
formidlingsoppsett/alle elever fra et hjemmeområde i kinooppsett. På 
barnetrinnet er det behov for et miniauditorium, mens på ungdomstrinnet bør 

det være tilgang til minimum to miniauditorier. Det må være tilgang til auditoriet 
fra skolens fellesarealer. 

3.8.2.2 Bibliotek 

Biblioteket på skolen skal imøtekomme kravene i den kommunale strategiplanen 
for skolebibliotekutvikling (2011 – 2014). Planen skisserer i alt 10 strategier, der 

flere er av betydning for den fysiske utformingen av biblioteket. Skoleleder skal 
sørge for at biblioteket støtter opp om opplæringa, og må derfor også være 
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delaktig i avgjørelser om den fysiske utforminga. Biblioteket skal være en arena 

for litteraturformidling, og må derfor ha muligheter for både stillelesning, 
høytlesning og presentasjoner.  

 
Biblioteket er en forlengelse av det generelle opplæringsarealet på skolen, og 
skal brukes aktivt i læringsarbeidet. Biblioteket bør derfor plasseres sentralt i 

bygget i forholdt til hjemmeområdene, og her må være muligheter både for 
individuelt studiearbeid og gruppearbeid. Biblioteket skal dessuten være en sosial 

møteplass for elever som kan brukes i pausetid. Elevene bør tas aktivt med i 
bemanning og ansvar for bibliotekdriften.  

3.8.3 Delt personalareal - stillearbeidsrom 

Selv om de ansatte har sine arbeidsplasser ute i hjemmeområdene, har de også 
behov for å kunne trekke seg tilbake og jobbe konsentrert i perioder eller for å 

gjennomføre en privat samtale. Det bør derfor også finnes stillearbeidsrom som 
er plassert utenfor men i nærhet til elevenes hjemmeområder. Et 
stillearbeidsrom kan også brukes av eksterne instanser, for eksempel PPT, når de 

har behov for det.  

4. Spesialutstyrte læringsarealer 

4.1 Kunst og håndverk 

Kunst- og håndverksrommene må kunne tilrettelegge for 3D-forming, keramikk, 
tre- og metallforming, tekstil, maling, tegning og foto. På ungdomstrinnet skal 

rommene til kunst og håndverk skal også benyttes av elevgrupper som har 
arbeidslivsfag og for valgfagsgrupper. 

 
Et av rommene bør utformes som et atelier slik at det egner seg til mange ulike 
typer aktiviteter i faget samt arbeid med visuell kommunikasjon og kunst med 

god gulvplass og god tilgang på dagslys. Det må være mulig å undervise to 
grupper av elever i rommet samtidig uten at de forstyrrer hverandre. Om 

nødvendig kan dette løses ved at atelieret deles i to rom som har forbindelse 
med hverandre. 
 

Et rom må være spesielt tilrettelagt for tre- og metallforming. I tilknytning til 
dette rommet må det være et separat rom for maling og lakk med vaskekar og 

tilstrekkelig ventilasjon samt et adskilt maskinrom. For keramikk er det 
tilstrekkelig at det settes av et mindre antall elevarbeidsplasser i et eget rom. 
Keramikkovn plasseres i eget rom med ventilasjon. Arealet som avsettes til 

arbeid med tre- og metallforming samt keramikk er noe mindre til fordel for 
større areal brukt på atelieret. 

 
Det må settes av plass til oppbevaring av materiell som plasseres slik at det er 
enkelt å ta inn materiell utenfra (tilgjengelig for kjøretøy).  

 
Det må være vaskerenner i alle rom. 

4.2 Mat og helse 
Arealer for mat og helse skal legges i tilknytning til kantine/serveringsareal. Med 

kantine menes her et areal tilrettelagt for servering med et mindre kjøkken for 
enkel tilberedning og oppvarming av mat samt disk for salg. Dette vil gi mulighet 
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for sambruk av skolekjøkken som et tillegg til separat kantinekjøkken/kjøkken 

for serveringsareal når det er anledning til det. Serveringsarealet for mat og 
helse kan legges som en del av serveringsarealet for kantina, men det må kunne 

deles av slik at dette arealet er lukket når det brukes i mat og helse. 
Serveringsarealet bør ligge i tilknytning til vestibylen som en del av 
nærmiljøsonen.  

 
Skolekjøkkenet må utformes slik at læreren har god oversikt over en gruppe 

elever som er hensiktsmessig ut fra antallet elever på hjemmeområdet. Rommet 
må være tilrettelagt for teoriformidling, og det må være mulig å bruke digitale 
verktøy og prosjektør. 

 
Dimensjonering av kjøkken - barnetrinn: 

 Det bør ikke være mer enn 20 elever på et kjøkken (1/3 av ant. elever fra et 
hjemmeområde) 

 Ikke behov for mer enn et kjøkken 

 
Dimensjonering av kjøkken - ungdomstrinn: 

 Kan ha større grupper enn barnetrinnet, med utgangspunkt i et delingstall på 
15 elever (evt 15+1 ekstra). Et oversiktlig kjøkken kan ha rom for 30 elever 

fra et hjemmeområde på samme tid (30+2 ekstra). Ved bruk av 
aldersblandede grupper kan antallet elever per lærer være noe høyere enn i 
trinndelte grupper. 

 Kan vurdere å ha to separate kjøkken om nødvendig. 
 

I tilknytning til skolekjøkkenet må det være lager for tørrmat, kjølerom og 
vaskerom med vaske- og tørkemuligheter. 

4.3 Naturfag 
Barnetrinn: 

Det er ikke behov for egne rom for naturfag på barnetrinnet, men det er behov 
for et grovkjøkken med benker og vask samt sluk i gulvet. I grovkjøkkenet skal 
det være inkludert et eget vekstrom med benk og hyller, vanntilgang og 

glassflater med god tilgang på dagslys. Herfra bør det være direkte tilgang til 
utearealene. 

 
Ungdomstrinn: 
Det bør settes av tre rom for naturfag på ungdomstrinnet. Av disse skal det være 

to naturfagslaber med avtrekk, slik at man kan ha labøvelser parallelt i begge 
rom. Det må være mulig for naturfagslærer å bevege seg enkelt mellom begge 

labrommene for å ha oppsyn med og veiledning for to elevgrupper samtidig. 
Labrommene må av sikkerhetsmessige årsaker ha utgang til yttersida av skolen. 
Det tredje rommet er et teorirom som bør ha et integrert vekstrom (se krav til 

vekstrom under beskrivelse barnetrinnet ovenfor). Teorirommet skal ha en mer 
generell utforming slik at det kan benyttes til mange ulike læringsaktiviteter i 

naturfag og andre fag. 
 
Naturfagslabene bør ha kapasitet på max. 16 elever per rom slik at elevgruppene 

ikke blir for store til å kunne gjennomføre labøvelser på en forsvarlig måte. 
Teorirommet kan ha plass til opp mot 32 elever. 
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Det skal være et forberedelsesrom som er tilgjengelig fra begge naturfagslabene 

med låsbar dør ut mot lab. Det er en fordel om det også er tilgang til 
forberedelsesrommet fra skolens fellesarealer slik at lærer kan forberede neste 

økt samtidig som det foregår undervisning i naturfagslabene. 

4.4 Musikk 
Rom for musikk inkluderer undervisningsrom og øvingsrom. 
Undervisningsrommet plasseres i tilknytning til scene/samlingspunkt/blackbox el. 

gymsal avhengig av hvilken kulturformidlingsarena som velges for skolebygget. 
Rommet skal ha plass til opp i mot halvparten av antallet elever på 
hjemmeområdet. Undervisningsrommet for musikk må være tilrettelagt for 

varierte aktiviteter i løpet av en undervisningsøkt, for eksempel dans, samspill og 
lytting.  Det må også være plass til å lagre instrumenter her. Etter skoletid skal 

undervisningsrommet for musikk også være egnet for korpsøvelser.   
 
På barnetrinnet er det videre behov for 1-2 øvingsrom, og på ungdomstrinnet er 

det behov for 3-4 øvingsrom. Scenen kan brukes som øvingsrom dersom det er 
mulig å lydisolere den fra tilstøtende rom. Et av øvingsrommene kan med fordel 

være innredet slik at det egner seg til dans- og dramaaktiviteter i musikk, 
kroppsøving og valgfaget produksjon for sal og scene. Om mulig kan man på 

ungdomstrinnet også tilrettelegge for et eget rom for lydproduksjon 
(lydstudio/kontrollrom for lyd) som må ligge i nær tilknytning til men adskilt fra 
øvingsrommet. 

 
Alle rom som brukes til musikkundervisning bør ligge innenfor nærmiljøsonen i 

bygget. 

4.5 Kroppsøving 
Skoler med mer enn 500 elever må ha dobbel gymsal med mulighet for å dele i 
to med skillevegg. Et tribuneanlegg bør vurderes i hvert enkelt prosjekt, slik at 

det er plass til tilskuere når gymsalen brukes til turneringer og andre aktiviteter 
for hele skolen, eller for utleie til lag og foreninger. Det må være et separat, 
låsbart lagerrom for lag og foreninger som fast leier gymsalen på 

ettermiddagstid. For skolens eget utstyr til kroppsøving må det være avsatt 
tilstrekkelig stort låsbart utstyrsrom. Lydanlegg for gymsal må fungere godt både 

for undervisning og utleie, og være enkelt å betjene for lærer og instruktører. 
 
I tilknytning til gymsalen skal det legges garderober for elever og for lærere. 

Elever med spesielle behov bør ha tilgang til egen garderobe nær gymsalen med 
dusj, vask og toalett, og denne kan også benyttes som hvile- og stellerom for 

samme elevgruppe resten av skoledagen samt ved bruk av skolen etter skoletid. 
Gymsalen med garderobeanlegg bør ligge i tilknytning til kantine/serveringsareal 
og vestibyle som en del av skolens nærmiljøsone. 

5. Fellesarealer 

5.1 Vestibyle og samlingspunkt - Kunnskapstrappen 
Vestibylen skal være skolens hovedinngangsområde, og skal kunne fungere som 

samlingspunkt for besøkende og elever. Dersom det er hensiktsmessig for 
utformingen av prosjektet, kan samlingspunktet anlegges som et amfi eller en 

trapp – Kunnskapstrappen.  Et slikt samlingspunkt er aktuelt både for skoler med 
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Black box: 
En black box er en type scene som inkluderer et rom med fleksible svarte vegger og tak. Denne 
type scene har et nøytralt preg og kan utstyres med rekvisitter og scenografi etter behov.  
 
 

barnetrinn og ungdomstrinn. I vestibylen må det være plass til alle skolens 

elever for felles formidling, undervisning og store markeringer. Det kan vurderes 
om samlingspunktet kan tilrettelegges slik at det kan brukes som en "black box" 

ved kulturarrangement både for skolen og nærmiljøet. Det må likevel være mulig 
å kunne bruke samlingspunktet for skolens aktiviteter i løpet av den ordinære 
skoledagen.  

 

5.2 Kantine/serveringsareal 
Den typen kantine som det legges opp til her (jf. beskrivelse under avsnitt 4.2 
Mat og helse) har et kjøkken som også kan brukes av SFO. Kantinekjøkkenet kan 

videre anvendes som et grovkjøkken for mat og helse/ekstra kjøkkenareal når 
det er behov for og anledning til det. Kantine/serveringareal benyttes av 

elevbedrifter/arbeid med entreprenørskap. En slik kantine/serveringsareal er 
aktuelt både for barnetrinn og ungdomstrinn, men kan ha noe mindre areal på 

barnetrinnet.  
 
Elevene vil ha en aktiv rolle i kantinedriften. Kantina vil være et naturlig 

møtepunkt for elevene, men også lærere vil kunne spise lunsj og tilbringe tid 
sammen med elevene her. Kantina bør ligge i tilknytning til vestibylen, gymsalen 

og musikkrommene, og være inkludert i byggets nærmiljøsone da dette er et 
areal som er svært relevant for utleie etter skoletid.  

5.3 Fellestoaletter 
I fellesarealene som ligger utenfor hjemmeområdene på skolen inngår noen 

fellestoaletter som ligger innenfor nærmiljøsonen. Plassering av disse toalettene 
må være slik at man unngår mobbesoner. 

5.4 Lagerrom 
Det må være satt av plass til nær- og fjernlager. Nærlager for daglig bruk kan 

godt ligge i nærheten av administrasjonens kontorer, mens fjernlager kan 
plasseres der det passer best i forhold til resten av byggets utforming. Nærlager 
for spesialrom må ligge i nær tilknytning til hvert rom. Biblioteket bør ha et eget 

lagerrom. 
 

Fjernlageret må være så stort at det er plass til å lagre utstyr som brukes 
sjelden, samt større mengder av lærebøker og annet undervisningsmateriell som 
er tenkt for langsiktig bruk eller utstyr for hele årskull. Her må det også være 

mulig å lagre rullestoler og andre tekniske hjelpemidler som ikke er i bruk daglig, 
samt lyd- og lysutstyr og kulisser. 

 
Lager for bord og stoler til kulturformidling og utleie bør legges i nærheten av 
scenen. 

 
Det må også være satt av lagerplass for utstyr til uteaktiviteter både på barne- 

og ungdomstrinnet. På barnetrinnet må SFO må ha egen lagerplass for uteleker. 
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Lager for skolekorps og andre lag og foreninger må også vurderes innenfor 
nærmiljøsonen. 

6. Personal og administrasjon 

6.1 Kontor for skolens administrasjon og rådgivere 
I skolens administrasjon inngår rektor, fagledere/inspektører, SFO-leder 

(barnetrinnet, ikke SFO-leder på ungdomstrinnet) og merkantilt personale. Det 
må være avsatt kontorplass til hver av disse. Skolens administrasjon må 
plasseres slik at den er lett tilgjengelig for besøkende som kommer til skolen. 

 
På ungdomstrinnet må sosialpedagogisk rådgiver og rådgiver med ansvar for 

utdannings- og yrkesveiledning (karriereveileder) ha tilgang til hvert sitt kontor. 
Disse kan med fordel plasseres ved siden av hverandre siden de to rådgiverne 
samarbeider nært, men bør ligge utenfor skolens administrasjon slik at elevene 

kan kontakte rådgiverne på en diskret måte. 

6.2 Møterom 
Behovet for møterom for personalet skal hovedsakelig ivaretas gjennom sambruk 
av rom på skolen. Det skal likevel settes av minst et stort møterom i tilknytning 

til administrasjonsarealene som kan brukes samtidig som det foregår 
undervisning på hjemmeområdene. 

6.3 Personalrom 
Personalrom for skolens ansatte skal lokaliseres slik at det er stor sannsynlighet 

for at de ansatte vil bruke rommet mest mulig. Må ha plass til hele skolens 
personale samtidig. 

6.4 Personalgarderober 
Personalgarderober skal ha plass til alle skolens ansatte, og det må være tilgang 

til dusj, vask og toalett i garderoben.  

6.5 Toalett for personal/administrasjon 
Det må være tilgang til toaletter for personalet i tilknytning til 
personal/administrasjonsarealene.  

6.6 Skolehelsetjenesten 
Skolehelsetjenesten må ha et eget rom på skolen. På barnetrinnet kan 
skolehelsetjenestens kontor legges nært administrasjonen, mens på 
ungdomstrinnet er det nødvendig å legge skolehelsetjenestens kontor slik at det 

er lett tilgjengelig for elevene og samtidig noe skjermet. Når skolehelsetjenesten 
ikke er til stede kan rommet brukes til andre aktiviteter ut fra skolens behov. 

Rommet må dimensjoneres slik at skolehelsetjenesten kan utføre alle sine 
oppgaver der, inkl. for eksempel nødvendig avstand for synstest. 

7. Uterommet 
Skolens utearealer må tilrettelegges for lek og læring for ulike aldersgrupper. Her 

skal elevene både kunne ta pauser fra læringsarbeidet, og bli aktivt inspirert til 
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utforsking og læring. På barnetrinnet bør det være nærhet mellom elevenes 

garderober og utearealet slik at det er enkelt å bevege seg mellom 
læringsarealer ute og inne. Uterommet skal videre stimulere til fysisk aktivitet. 

Det skal være utformet slik at de ansatte på skolen har god oversikt over 
elevene i undervisning og i pausetid. Uterommet må tilrettelegges med hensyn til 
klimaforhold slik at arealene i størst mulig grad kan bli brukt gjennom skiftende 

årstider. Det må tas hensyn til hvor det er tillatt med trafikk (for eksempel 
vareleveranser), og hvor elevene skal kunne oppholde seg uten at de kommer i 

konflikt med trafikk til/fra skolen. 
 
Uterommet bør ha områder som egner seg for å samle grupper med elever i 

undervisningen. Uteområdet bør også tilrettelegges som nærmiljøanlegg. 

8. Evaluering og kunnskapsoverføring 
Alle skolebygg skal evalueres etter endt byggeprosess. Evalueringen må 
inkludere både det byggetekniske og pedagogiske ved bygget. Alle partene som 

har vært involvert i prosessen bør få anledning til å delta. Det bør også gjøres en 
evaluering etter at bygget har vært i drift et års tid, slik at tilbakemeldinger om 

faktisk bruk i forhold til det som var planlagt blir tatt med i totalevalueringen av 
bygget. Erfaringene fra evalueringen skal dokumenteres og brukes aktivt i 

planleggingen av nye bygg. 
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AREALPROGRAM 

matriser for barnetrinn og ungdomstrinn med arealberegninger 
 
 

 
 

 



 

 
 

 

Hjemmeområde - BARNETRINN 
Dimensjoneres for 60 elever i inntil 7 hjemmeområder (HO). HO er det området på skolen der elevene har sin faste tilhørighet. Består av en gruppering av 
rom som skal brukes av en gruppering av elever og deres lærerteam. Hjemmeområdet inkluderer et allrom for alle elever som hører til der, klasserom og 
grupperom av ulik størrelse. 3 av HO vil benyttes som arealer for SFO (1-4trinn) 
 
Hjemmeområdene, spesielt allrommet, må planlegges slik at arealene i størst mulig grad kan brukes til undervisning, bl.a. gjennom korte og hensiktsmessige 
kommunikasjonslinjer.  
 Type areal Funksjon/aktivitet Person

antall 
Areal-
normer 

NTO NTO pr 
HO 

NTO pr 
skole 
7HO 

G
en

er
el

t 
u

n
d

er
vi

sn
in

gs
-

ar
ea

l 

 

Allrom Individuelt arbeid, gruppearbeid, korte beskjeder til hele 
hjemmeområdets gruppe. Fleksibel møblering, god akustikk, gode 
dagslysforhold.  

60 0,6 (rent u-areal: 36m2) 

90 
 

240 
 
 
 
 
 

1 680 
 
 
 
 

(4,0 pr 
elev) 

Grupperom Bør kunne deles i ulike romstørrelser, og samlet ha rom for 20 elever.  20 2,0 40 

Klasserom 3 arealer med rom for formidling til inntil 20 elever og individuelt 
arbeid. Lett møblering, slik at arealene kan brukes til andre aktiviteter. 
Gode dagslysforhold, god akustikk. Ett av disse skal utformes slik at 
det også kan brukes som del av allrom. Minst ett av arealene må være 
tilpasset elever med særskilte behov.  

60 1,6 m2/elev  
+ tilpasning 
uu 

3*32+12 

St
ø

tt
ea

re
al

 

Garderober og 
toaletter 

Egen adkomst til hvert hjemmeområde. 3 toalett pr HO, hvorav ett 
HC-toalett. Garderoben må deles inn i grov/fin sone.  Hvert 30 
garderobeplass må tilpasses elever med særskilte behov. Det skal også 
være plass for lærers utstyr ifbm tilsyn. 

60 1,3 m2 per 
elev  
 

78m
2
 78 

 
546 

Lager Barnetrinnet må ha egne lagerareal til undervisnings -og lekeutstyr. 
De HO som også benyttes til SFO, må ha noe større lager. 

 4x6m
2
 + 

3x8m
2
 

6/8 6/8 b/n 

P
er

so
n

al
  

Lærerarbeidsplasser Lokaliseres i direkte tilknytning til HO. Utforming skal være skjermet 
med mulighet for ro og konsentrasjon. Plasseres rygg mot rygg 
mellom to HO, med forbindelse mellom for å sikre kontakt mellom 
teamene.  

5 
 

6 
 

30 31,5 
+3 x 4,5 

(SFO) 

234 

Tilrettelegging for plass for deltidsstillinger/student i lærernes 
arbeidsrom. 3 av arealene tilrettelegges også for plass til SFO-ansatte 

1 1,5 1,5 

Birom Kopimaskin deles av to lærerarbeidsrom   4 4*9 36 

Toalett for ansatte – deles av to lærerarbeidsrom   5 

sum      (361) 2 496 

 

  



 

 
 

Spesialutstyrt undervisningsareal - BARNETRINN 
Alt spesialutstyrt undervisningsareal skal tilrettelegges for universell utforming. Dette innebærer primært at utstyr må være tilpasset ulike brukere, men i de 
minste arealene innebærer det også noe arealøkning. Arealene i de ulike rommene på kunst og håndverk er veiledende; fordeling av arealene er avhengig av 
hvordan arealene er utformet og organisert i forhold til hverandre. Dimensjonerende gruppestørrelse er 16. Alt spesialutstyrt undervisningsareal skal 
fungere som nærmiljøsone. 

 

Type areal Funksjon/aktivitet Elev 
antall 

Areal
norm 

NTO  Samlet 
NTO 

NTO pr 
skole 

 

Kunst og håndverk 
 

Atelier. Tegning, foto og tekstilarbeid: arbeidsbord for 2-3 grupper samtidig, 
symaskiner, hyller for tøyruller og store tegninger mm. Andel av utstyr må 
tilrettelegges for universell utforming (uu)  

  120 198 590 

Tre/metall: Verksted. Møbleres med arbeidsbenker, hvorav en del 
tilrettelegges for universell utforming (uu).  

6  24 

Tre/metall: Materiallager utformes for lagring av materiell på ca 8m, og 
plasseres slik at dette kan hentes inn utenfra på en enkel måte. 

  12 

Tre/metall: Maskinrom (avlåst, lærerstyrt). Sponavsug plasseres i eget rom, 
helst utendørs. 

  12 

Keramikk: rom for bearbeiding av material, universelt utformet 6  24 

Keramikk: eget rom for ovn (avlåst, lærerstyrt)   6 

Mat og helse Kjøkken for elevgruppe på 20. Arealet skal også tilrettelegges for 
teoriformidling. Andel av utstyr må tilrettelegges for universell utforming (uu) 

20 4,0 80 116 

1 tørrlager/ 1 kjøl/ 1vask. Ren/skitten sone   12 

Oppvarmingskjøkken/ kiosk/servering – legges mellom mat- og helseareal og 
vestibyle/vrimleareal, brukes ifbm entreprenørskap/elevbedrifter på innenfor 
skoletid og SFO/utleie etter skoletid. Andel av utstyr må tilrettelegges for 
universell utforming (uu). 

  24 

Naturfag «Hardbruksrom» med «grovkjøkken» og vekstrom (benk og hylle, vanntilgang 
og sol) 

20 2,3  46 46 

Musikk Musikk/ undervisningsrom. Avdelingen legges nær vestibyle/samlingspunkt. 30 1,5 46 98 

1-2 øvingsrom a ulike størrelser.   40 

Instrumentlager   12 

Arbeidsareal Areal knyttet til spesialutstyrt undervisningsareal som kan benyttes til ulike 
aktiviteter, fordeles etter behov. 

  132 132 

Kroppsøving Ved mer enn 500 elever må det være dobbel gymsal.    200 360 360 

Lagerrom   34 

Garderober (en jentegard a 20/ en guttegard a 20) 40  100 

1 garderobe for elever med særskilte behov. Plasseres nær fellesareal.   12 

Lærergarderobe 2 stk   14 

 sum      950 



 

 
 

Delte areal - BARNETRINN 
Arealene ligger inntil hjemmeområdene, slik at de fungerer som integrert del av den daglige undervisningen - men plasseres og utformes for at alle har 
tilgang. Skal også kunne brukes av SFO. 

 

Type areal Aktivitet/funksjon Person 
antall 

Arealnorm NTO Samlet 
NTO 

NTO i 
skole 

Type 
areal 

D
el

te
  

u
n

d
er

vi
sn

in
gs

ar
ea

l 

 

Miniauditorium- 
formidlingsrom 

Formidling til 40 elever i formidlingsoppsett (1,5 m2/elev) eller 60 
elever, med rømningsvei for 60 (kinooppsett). Et av auditoriene kan 
utformes med moderat skrått golv.  Ett av auditoriene kan også 
utformes for 90 elever, dersom dette lar seg gjøre innenfor samlet 
arealramme. Ett av miniauditoriene kan inngå i fellesareal, for å gi økt 
funksjonalitet. 

40 1,5   180 
f.eks.:  
60 x 3 
 
 

256 
 

Bibliotek  420 0,18   76 

Delt 
perso
nal 

Stillerom/ samtalerom Stillerom for telefonsamtaler, samtalerom og noen større areal (f.eks. 
2 x 8m og 2 x 12m2). Kan også brukes også av eksterne instanser (PPT, 
BUP, elevråd) 

    40 40 

 

 
Fellesareal - BARNETRINN 
Arealet er en sentral del av nærmiljøsonen, som innenfor skoletid fungerer som samlingspunkt for elever og ansatte, og etter skoletid kan benyttes til ulike 
arrangement. Skal også kunne brukes av SFO. 

 

 

 

  

 

Type areal Aktivitet/funksjon Person 
antall 

Arealnorm NTO Samlet 
NTO 

NTO i 
skole 

Fe
lle

sa
re

al
 

Vestibyle Adkomstområde og samlingspunkt for elever og besøkende; skolens 
hjerte og nav. Tilrettelegges for utleie. Størrelse avhengig av organisering. 

460   b/n  b/n 

Samlingspunkt Knutepunkt, om mulig som amfi i vestibylen eller i tilknytning til trapp 
mellom etasjer (Kunnskapstrappen), bør plasseres nær mat & helse og 
musikk. 

0,6  84 

Serveringsareal 
(kantine) 

I tilknytning til mat- og helse legges til rette for serveringsareal. Kan også 
integreres i vestibyle. 

30-40   b/n 

St
ø

tt
e

ar
ea

l Fellestoalett 4 toalett + HCtoalett som kan brukes ifbm utleie/arrangement. 12   12 b/n 

Lager Lager for bord, stoler til utleie/kulturformidling    b/n 

Lager for lag og foreninger    b/n 



 

 
 

Personal og administrasjon - BARNETRINN 

 

Drift- og tekniske areal – BARNETRINN 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Type areal Aktivitet/funksjon Person 

antall 
Arealnorm NTO Samlet 

NTO 
NTO i 
skole 

P
e

rs
o

n
al

 o
g 

ad
m

in
is

tr
as

jo
n

 
Kontor Kontor for rektor, plass til møtebord 1  12 28 28 

Kontor administrasjon 2  8 

Kontorlandskap Prosjektansatte, studenter     40 

Møterom  Møterom av ulik størrelse     40 

Personalrom Areal som kan samle alle ansatte, med 100% samtidighet 50 1,5 75  90 

Personalgarderober  Fordeles på to kjønn med én HCwc i hver.  50 1,0   50 

Toalett To ordinære og en HCWC direkte utenfor 

Skolehelsetjenesten Skal også kunne brukes som samtalerom.   20  b/n 

 Fjernlager    60  b/n 

sum       248 

 Type areal Aktivitet/funksjon Person 
antall 

Arealnorm NTO NTO i 
skole 

 Renholdsrom Renholdsrom må ligge sentralt i bygget for mest mulig rasjonell drift. Våtrom på m 
plass for moppevaskemaskin, stor slukrist, tappested for vann m bøttevask. 
Våtrom med hyller for lagring av utstyr, sluk i gulv og vask med varmt og kaldt 
vann. Plass for parkering og lading av gulvvaskemaskiner. Videre må det plasseres 
mindre renholdsstasjoner fordelt i øvrig areal.   

  30 + 
renholdsstasjoner 

b/n 

 Lager drift Oppbevaring av verktøy og utstyr, og noe rom for å utføre vedlikehold på utstyr 
samt PC for driftsstyring (?). Ventilert? 

  12 b/n 

 Søppel/ 
kildesortering 

Dimensjoneres for 12 m3 søppelkomprimator. Rommet utstyres med kjøling og 
plass for 300 l container på hjul. Det utredes alternativt plan for søppelhåndtering 
med sortering av søppel, planlagt nedkast til beholder for sortert søppel med 
tilkopling for bil med søppelsug/dypavfallsystem og optisk sortering ved mottaket. 
Det vil da være behov for rom/ areal hvor pappkomprimator kan plasseres. 

  70 b/n 



 

 
 

 

Hjemmeområde – UNGDOMSTRINN 
Dimensjoneres for 90 elever i inntil 6 hjemmeområder (HO). HO er det området på skolen der elevene har sin faste tilhørighet. Består av en gruppering av 
rom som skal brukes av en gruppering av elever og deres lærerteam. Hjemmeområdet inkluderer et allrom for alle elever som hører til der, klasserom og 
grupperom av ulik størrelse.  
 
Hjemmeområdene, spesielt allrommet, må planlegges slik at arealene i størst mulig grad kan brukes til undervisning, bl.a. gjennom korte og hensiktsmessige 
kommunikasjonslinjer.  
 Type areal Funksjon/aktivitet Person

antall 
Areal-
normer 

NTO NTO pr 
HO 

NTO pr 
skole 
6HO 

G
en

er
el

t 
u

n
d

er
vi

sn
in

gs
-a

re
al

 

 

Allrom Individuelt arbeid, gruppearbeid, korte beskjeder til hele 
hjemmeområdets gruppe. Fleksibel møblering, god akustikk, gode 
dagslysforhold.  
 

90 0,6 (rent u-areal: 54m2) 

134 
 

340 
 
 
 
 
 

 2 040 
 
 
 
 

(3,78 
pr elev) 

Grupperom Bør kunne deles  i ulike romstørrelser, og samlet ha rom for 25 elever.  25 2,0 50 

Klasserom 3 arealer med rom for formidling til inntil 30 elever og individuelt 
arbeid. Lett møblering, slik at arealene kan brukes til andre aktiviteter. 
Gode dagslysforhold, god akustikk. Ett av disse skal utformes slik at 
det også kan brukes som del av allrom. Minst ett av arealene må være 
tilpasset elever med særskilte behov.  

90 1,6 m2/elev  
+ tilpasning 
uu 

3*48 +12 

St
ø

tt
ea

re
al

 

Garderober og 
toaletter 

Arealnorm 0,9 pr elev benyttes både i HO og i fellesareal. 3 toalett pr 
HO, hvorav ett HC-toalett. Hvert 30 skap må tilpasses elever med 
særskilte behov. Øvrige toalett legges til fellesareal.   
Avhengig av adkomstsituasjon (grad av desentralisert garderobe), kan 
deler av arealet legges til felles areal. 

90 0,9 m2 per 
elev  
 

81m
2
 -2,5m

2
 

(fellestoalett) 
78,5 

 
471 

P
er

so
n

al
  

Lærerarbeidsplasser Lokaliseres i direkte tilknytning til HO. Utforming skal være skjermet 
med mulighet for ro og konsentrasjon. Plasseres rygg mot rygg 
mellom to HO, med forbindelse mellom for å sikre kontakt mellom 
teamene.  

8  
 

6 
 

48 49,5 297 

Tilrettelegging for plass for deltidsstillinger/student/assistent i 
lærernes arbeidsrom. 

1 1,5 1,5 

Birom Kopimaskin – plasseres slik at både lærere og elever kan benytte 
kopimaskin, eventuelt inkludert nærlager (låsbare skap). Planlegges 
for innsyn fra øvrige læringsareal. 

  4 6,5 39 

Toalett for ansatte – deles av to HO   5 

sum      474,5 2 847 



 

 
 

Spesialutstyrt undervisningsareal - UNGDOMSTRINN 
Alt spesialutstyrt undervisningsareal skal tilrettelegges for universell utforming. Dette innebærer primært at utstyr må være tilpasset ulike brukere, men i de 
minste arealene innebærer det også noe arealøkning. Arealene i de ulike rommene på kunst og håndverk er veiledende; fordeling av arealene er avhengig av 
hvordan arealene er utformet og organisert i forhold til hverandre. Dimensjonerende gruppestørrelse er 16. Alt spesialutstyrt undervisningsareal skal i 
utgangspunktet fungere som nærmiljøsone. 

 

Type areal Funksjon/aktivitet Elev 
antall 

Areal-
norm 

NTO Samlet 
NTO 

NTO pr 
skole 

 

Kunst og håndverk 
 

Atelier, utformes for at det skal kunne gjennomføre undervisning for to grupper samtidig. 
Tegning, foto og tekstilarbeid: arbeidsbord, symaskiner, hyller for tøyruller og store 
tegninger mm. Vaskerenne. Andel av utstyr må tilrettelegges for universell utforming (uu)  

  130 248 920 

Rom for maling/lakkarbeid med avtrekk, universelt utformet   12 

Keramikk: rom for bearbeiding av material, vaskerenne uu   20 

Keramikk: eget rom for ovn med avtrekk (avlåst, lærerstyrt)   6 

Tre/metall: Verksted. Vaskerenne. Møbleres med arbeidsbenker, hvorav en del tilrettelegges 
for universell utforming (uu).  

8 3,5 28 

Tre/metall: Materiallager utformes for lagring av materiell på ca 8m, og plasseres slik at 
dette kan hentes inn utenfra på en enkel måte. 

  12 

Tre/metall: Maskinrom (avlåst, lærerstyrt). Sponavsug plasseres i eget rom, helst utendørs.   12 

Mat og helse Kjøkken for elevgrupper a 32, om nødvendig todelt. Arealet skal også tilrettelegges for 
teoriformidling. Andel av utstyr må tilrettelegges for universell utforming (uu) 

32 4,0 128 152 

1 tørrlager/ 1 kjøl/ 1vask. Ren/skitten sone   12 

Oppvarmingskjøkken/ kiosk/servering – legges mellom mat- og helseareal og 
vestibyle/vrimleareal, brukes ifbm entreprenørskap/elevbedrifter innenfor skoletid og 
SFO/utleie etter skoletid. Andel av utstyr må tilrettelegges for universell utforming (uu). 

  12 

Naturfag Teorirom for naturfag m vekstrom (benk og hylle, vanntilgang og sol) 32 2,2 70 194 

Naturfagslaboratorier m avtrekk (biologi/kjemi). Ett av rommene må ha direkte adkomst ut. 2 x16 3,5 112 

Forberedelsesrom for lærer, bør ligge mellom naturfagslab’ene   12 

Musikk Praktisk estetisk undervisningsrom. Avdelingen legges nær vestibyle/samlingspunkt. 45  1,5 67,5 154 

3-4 øvingsrom a ulike størrelser.   74 

Instrumentlager   12 

Arbeidsareal Areal knyttet til spesialutstyrt undervisningsareal som kan benyttes til ulike aktiviteter, 
fordeles etter behov. 

  190 190 

Kroppsøving Ved mer enn 500 elever må det være dobbel gymsal.    400 640 640 

Lagerrom   52 

Garderober (to jentegard a 16/ to guttegard a 16) 2 x 32  150 

2 garderober for elever med særskilte behov. Plasseres nær fellesareal.   24 

Lærergarderobe   14 

 sum      1 560 



 

 
 

Delte areal - UNGDOMSTRINN 
Arealene ligger inntil hjemmeområdene, slik at de fungerer som integrert del av den daglige undervisningen - men plasseres og utformes for at alle har 
tilgang. 

 

Type areal Aktivitet/funksjon Person 
antall 

Arealnorm NTO Samlet 
NTO 

NTO i 
skole 

Type 
areal 

D
el

te
  

u
n

d
er

vi
sn

in
gs

ar
ea

l 

 

Miniauditorium- 
formidlingsrom 

Formidling til 62 elever i formidlingsoppsett (1,5 m2/elev) eller 90 
elever, med rømningsvei for 90 (kinooppsett). Et av auditoriene kan 
utformes med moderat skrått golv.  Ett av auditoriene kan også 
utformes for 90 elever, dersom dette lar seg gjøre innenfor samlet 
arealramme. Ett av miniauditoriene kan inngå i fellesareal, for å gi økt 
funksjonalitet. 

62 1,5   279 
f.eks.:  
93 x 3 
 
 

379 
 

Bibliotek  540 0,18   100 

Delt 
perso
nal 

Stillerom/ samtalerom Stillerom for telefonsamtaler, samtalerom og noen større areal (f.eks. 
2 x 8m og 2 x 12m2). Kan også brukes også av eksterne instanser (PPT, 
BUP, elevråd) 

    40 40 

 

 
Fellesareal - UNGDOMSTRINN 
Arealet er en sentral del av nærmiljøsonen, som innenfor skoletid fungerer som samlingspunkt for elever og ansatte, og etter skoletid kan benyttes til ulike 
arrangement. 

 

 

  

 

Type areal Aktivitet/funksjon Person 
antall 

Arealnorm NTO Samlet 
NTO 

NTO i 
skole 

Fe
lle

sa
re

al
 

Vestibyle Adkomstområde og samlingspunkt for elever og besøkende; skolens 
hjerte og nav. Tilrettelegges for utleie. Størrelse avhengig av organisering. 

600   b/n  b/n 

Samlingspunkt Knutepunkt, om mulig som amfi i vestibylen eller i tilknytning til trapp 
mellom etasjer (Kunnskapstrappen), bør plasseres nær mat & helse og 
musikk.  

0,6  110 

Serveringsareal 
(kantine) 

I tilknytning til mat- og helse legges til rette for serveringsareal. Kan også 
integreres i vestibyle. 

45-60   b/n 

St
ø

tt
e-

ar
ea

l 

Fellestoalett 4 toalett + HCtoalett som kan brukes  i fbm utleie/arrangement.  Areal 
hentes fra normtall garderobe toalett   

12   12 b/n 

Lager Lager for bord, stoler til utleie/kulturformidling    b/n 

Lager for lag og foreninger    b/n 



 

 
 

Personal og administrasjon - UNGDOMSTRINN 

 

 

Drift- og tekniske areal - UNGDOMSTRINN 

 

 

  

 
Type areal Aktivitet/funksjon Person 

antall 
Arealnorm NTO Samlet 

NTO 
NTO i 
skole 

P
e

rs
o

n
al

 o
g 

ad
m

in
is

tr
as

jo
n

 

Kontor Kontor for rektor, plass til møtebord 1  12 138 138 

Kontorplasser 5  8 

Kontor for sosialped. rådgiver og rådgiver utdanning og yrke – plasseres 
enkelt tilgjengelig for elevene 

2  8 

Kontorlandskap Prosjektansatte, studenter, driftsansvarlig (?)     70 

Møterom  Møterom av ulik størrelse     53 

Personalrom Areal som kan samle alle ansatte, med 100% samtidighet 60 1,5 90  90 

Personalgarderober  Fordeles på to kjønn med én HCwc i hver.  60 1,0 60-15  45 

Toalett To ordinære og en HCWC direkte utenfor (3 plasseres ved l.arb.pl). 

Skolehelsetjenesten Enkel, men skjermet tilgang. Skal også kunne brukes som samtalerom.   20  b/n 

 Fjernlager Større utstyr, klassesett, lyd/lysutstyr   60  b/n 

sum       396 

 Type areal Aktivitet/funksjon Person 
antall 

Arealnorm NTO NTO i 
skole 

 Renholdsrom Renholdsrom må ligge sentralt i bygget for mest mulig rasjonell drift. Våtrom på m 
plass for moppevaskemaskin, stor slukrist, tappested for vann m bøttevask. 
Våtrom med hyller for lagring av utstyr, sluk i gulv og vask med varmt og kaldt 
vann. Plass for parkering og lading av gulvvaskemaskiner. Videre må det plasseres 
mindre renholdsstasjoner fordelt i øvrig areal.   

  30 + 
renholdsstasjoner 

b/n 

 Lager drift Oppbevaring av verktøy og utstyr, og noe rom for å utføre vedlikehold på utstyr 
samt PC for driftsstyring (?). Ventilert? 

  24 b/n 

 Søppel/ 
kildesortering 

Dimensjoneres for 12 m
3 

søppelkomprimator. Rommet utstyres med kjøling og 
plass for 300 l container på hjul. Det utredes alternativt plan for søppelhåndtering 
med sortering av søppel, planlagt nedkast til beholder for sortert søppel med 
tilkopling for bil med søppelsug/dypavfallsystem og optisk sortering ved mottaket. 
Det vil da være behov for rom/ areal hvor pappkomprimator kan plasseres. 

  70 b/n 



 

 
 

Samlet areal – oversikt barnetrinn og ungdomstrinn 
 

Arealkategori Barnetrinn Ungdomstrinn 
Generelt undervisningsareal 1 938 2 419 
Spesialutstyrt 
undervisningsareal 

950 1 560 

Garderober/toalett 546 484 

Personal og administrasjon 558 772 

Fellesareal b/n b/n 
Støtteareal/teknisk areal b/n b/n 

Sum netto 3 992 5 235 
Brutto netto faktor: 1,39  (mer areal definert inn i g.u.)       1,39 

Sum BTO 5 549 7 276 

M2 pr elev 13,21 13,45 
      Fagereng: 5 725 – garasje på 332= 5 393m2              
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VEDLEGG 

 

 

Tekniske standarder for IKT 
i renovering eller nybygg 

 
Dette vedlegget må sees i sammenheng med Byggeprogrammet 

som er utarbeidet i samarbeid mellom Eiendom og IT-avdelinga i 
Tromsø kommune. Disse to dokumentene utfyller hverandre i fht. 
tekniske standarder for IKT i skolebygg. 
 



Vedlegg til Kunnskapsskolen: Tekniske standarder for IKT i renovering eller nybygg    

 

2 av 4 

 

1. Generelt for alle nye eller renoverte bygg  
 
Den teknologiske utviklingen er i konstant endring, noe som medfører at de tekniske standardene kan 

endre seg. Dette dokumentet bør derfor årlig revideres og tilpasses de mest egnede løsningene. 

 

Det skal tidlig i byggeprosjektet avklares og forberedes fremlegging til kommunikasjonsrom av alle 

nødvendige kabler for data, telefoni (inkl. alarmlinjer). 

Det må sørges for føringsveier inn i bygget, for fremføring av telekabel, egen fiber eller annen datalinje. 

 

Det skal etableres et strukturert spredenett i byggene. Dette skal ivareta behovet for både datautstyr og for 

telefoni / kommunikasjonstjenester i anlegget. 

 

1.1 Kommunikasjonsrom 

 
Enhetene er tilknyttet bredbåndsnett fra gjeldende linjeleverandør eller egen fiber. 

 

Kommunikasjonsrommet skal ha plass til avslutning av spredenett og nettverkselektronikk (herunder data-

switcher). Dette rommet skal gi nødvendig sikkerhet mot skade på utstyr og begrenset adgang til dette. Alt 

etter byggets størrelse og utforming kan det være aktuelt med underfordelinger andre steder i bygget. 

 

1.2 Utforming 

 
Kommunikasjonsrommet bør være plassert unna hovedinntaket for byggets el-kraft. 

Kommunikasjonsrommet bør plasseres nær den felles vertikale føringssjakten for elkraft og tele, samt 

sentralt i forhold til de rom som skal kables. Rommet bør plasseres slik at man minimaliserer det totale 

antall meter med kabel. 

 

Rommet skal i rimelig grad sikres mot innbrudd, brann, sabotasje og vannskade. Derfor skal det ikke være 

utstyrt med vindu, samt være utstyrt med låsbar dør. Rommet skal ha god belysning og godkjent 

brannslukkingsapparat (CO2) må forefinnes. 

 

Kablene avsluttes i rack/dataskap på RJ45 patchepaneler. Dataskapet skal ha en størrelse på ca. 80x80 x 

200 cm. I rom som kun benyttes til data og teknisk utstyr, og hvor dette rommet er avlåst, ønskes dataskap 

uten sidevegger, bakplate og dører. I de bygg hvor man ikke har behov for gulvskap, må skapet være 

dypere enn 65 cm. Det skal monteres 220V strømskinne i dataskapet. Strømskinnen skal merkes med 

hvilken kurs den står på i el-tavlen. 
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Det skal fremlegges en testrapport på fiber og spredenettet. Fiber skal være terminert i eget panel med 

tilhørende skuff for oppbevaring av fiberkveil. Panelet skal ha beskyttelsesdeksel i front. 

 

Ved flere underfordelere i bygget skal det legges fiberkabel SM (singelmodus) mellom dataskapene. 

Stamkabler og spredenett utføres i Kat 6 eller 7. Det skal ikke forekomme skjøting i spredenettet. 

 

Merking av fiber, spredenettet og patchepaneler skal være utført før IT-senteret kan sette opp IKT utstyr 

og trådløst nettverk.  

 

Datapunktene oppunder/ over himlingsplatene må merkes med på himlingslistene, slik at vi lett kan finne 

de igjen. For eksempel med en liten skiltplate. 

 

For å sikre pålitelig drift av telematikk og datautstyret, må temperatur og luftfuktighet holdes mest mulig 

konstant. Om nødvendig skal luftkondisjoneringsanlegg installeres. I slike rom kan det være behov for 

kjøling som takler 500 W/m2. 

Luftkondisjoneringsanlegg skal ha egen strømtilførsel. 

Temperaturen i datarommet skal være 20 - 25°C, der ideell temperatur er 22°C. 

Ideell luftfuktighet er 40-60 %. Ved lavere fuktighet vil man kunne få statiske problemer. 

 
 

1.2.1 Service og adkomst 

 
Det må minimum avsettes følgende fri plass rundt gulvmonterte dataskap: 

 

Front: 100 cm 

Sider: 60 cm 

Bak: 60 cm 

 

Anbefalt minimumsstørrelse på datarommet er 5 m2. På bakgrunn av type og mengde utstyr bør IT-

tjenesten beskrive krav til størrelse på rom og menge utstyr for det aktuelle prosjektet.  

 

I de sammenhenger der skolen har en «node-funksjon», det vil si der andre aktører er involvert og etter 

egen avtale skal ha tilgang til plass i disse rom, må det tas høyde for det i planleggingen da rommet må 

være større. «Node-delen» må skilles fra interne rack for spredenett. Disse skal være låsbare. Kun 

begrenset personell skal ha adgang til rommet i vanlig arbeidstid. Utenom arbeidstid skal kun spesielt 

autoriserte gis adgang. Adgang til viktige rom må kunne gis umiddelbart til service og driftspersonell. 
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1.2.2 Datapunkter i skolene 

 
Bruken av bygget vil ofte være bestemmende for omfang av kabling. 

   

Krav til datapunkter i et utvalg rom: 

 

(Omfang og plassering skal gjennomgås med byggherre og brukere i særmøte) 

 

 1 dobbelt uttak på hver kontorarbeidsplass for lærere. 

 2 doble uttak i hvert møterom / grupperom. 

 2 doble uttak i kopi/printerrom. 

 8 doble punkter i hvert klasserom, hvorav ett punkt plasseres ved lærerplassen (ved tavle) 

 

De trådløse aksesspunktene plasseres i tak og ikke over tak. Det er kun datapunktet som skal over. 

Basestasjonene bør beskyttes mot skade, eksempelvis pleksiglass eller innfellingsmuligheter i 

himlingsplatene. I læringsrom hvor det skal stå ladeskap / PCskap, skal det legge opp en egen16 A kurs til 

dette, samt et dobbelt datapunkt ved skapet.  

 

Kablingsskinner i klasserom bør løftes opp i hoftehøyde, så sant dette lar seg gjøre. 

Hvis det skal settes opp projektor i taket i klasserom / grupperom eller andre rom, må det legges opp et 

strømuttak til dette. 

Det må tas en dekningsprøve for å kartlegge hvor de trådløse aksesspunktene må plasseres for å få 

ønskelig dekning og kables i henhold til denne dekningsprøven. 

 

Det må beregnes tilstrekkelig med strøm i forbindelse med uttak for tele/data. Det skal minimum være et 

trippel uttak for hvert datapunkt. 

 
 

 
 


