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Rådmannens forslag til vedtak:
Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre
arbeidet med fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive arealer.
1.
2.

Skole- og kultursenteret legger til rette for et inkluderende læringsmiljø med aktiv
bruk av utforskende og konkret læring.
I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges
vekt på at bygninger blir «klima- og energinøytrale».

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 21.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre
arbeidet med fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive arealer.
3.
4.

Skole- og kultursenteret legger til rette for et inkluderende læringsmiljø med aktiv
bruk av utforskende og konkret læring.
I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges
vekt på at bygninger blir «klima- og energinøytrale».

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret fattet 15.12.2016 vedtak om at ny ungdomsskole på Tangvall skulle bygges
samlokalisert med ny videregående skole i Vest Agder fylkeskommune. Fylkestinget i Vest
Agder har fattet tilsvarende vedtak. Utbyggingen på Tangvall må ses i sammenheng med
kommunens aktivitet på Søgne gamle prestegård og hvilke tilbud som bør opprettholdes her.
Saksutredning:
Det planlegges for å bygge ny ungdomsskole på Tangvall samlokalisert med Søgne
videregående skole. Deler av kulturaktiviteten planlegges til det nye skole- og kultursenteret.
Ungdomsskolen planlegges for totalt seks parallelle klasser på hvert trinn med kapasitet til 540
elever. Utbyggingen gjennomføres i to byggetrinn. I første byggetrinn dimensjoneres
ungdomsskolen til 300 elever. Den videregående skolen utvides til 600 elevplasser fordelt over
fem utdanningsprogram.
Norconsult har vært engasjert i arbeidet med å utvikle rom- og funksjonsprogram (RFP) for
ungdomsskole, kultur/ fritidstilbud og videregående skole. I prosessen er det fattet vedtak både
på kommunalt og fylkeskommunalt nivå om hvilke funksjoner som skal ligge i arealer som
benyttes av begge skoler. Prosjekteringsfirmaet WSP A/S har fått prosjektlederoppdraget. I
planprosessen har det vært brukermedvirkning både fra ungdomsskolen, kulturenheten,
idrettsrådet og den videregående skolen i Søgne.
Det foreligger utkast til RFP for aktiviteten ungdomsskolen, kulturskolen, den videregående
skolen og idretten i Søgne skal ha på Tangvall. Utkastet til rom- og funksjonsprogram består av
tre deler.
Del 1 omhandler fellesarealene for ungdomsskolen, og den videregående skolen, og de
arealer kommunen ønsker i tilknytning til kultursentervirksomhet og idrettstilbud.
Del 2 gjelder ungdomsskolens eksklusive arealer
Del 3 gjelder den videregående skolens eksklusive arealer.
Den videregående skolen skal utvikles til å bli et alternativt tilbud til øvrige videregående
skoler i Agder ved at fokus på klima, energi og miljø i stor grad preger opplæringen. Alle
utdanningsprogram i skal vektlegge grønt skifte. Profilen gir også ungdomsskolen mulighet til
å relatere opplæringen i ulike fag i samme retning.
Vurdering:
I tillegg til ungdomsskole og idrettsanlegg beskriver RFP kommunens arealbehov for
kulturskole, fritidsklubb og kulturadministrasjon. Kvalifiseringsenhet, folkebibliotek og kultur
sal videreføres på samme sted som tilbudene gis i dag. Ettersom man nylig har påbegynt
arbeidet med kommunesammenslåing, er det vanskelig å definere eksakte arealbehov i RFP.
Rådmannen har tatt utgangspunkt i aktivitetene Søgne har i dag, og dimensjonert RFP ut fra
dette. Det må påregnes enkelte justeringer av innhold i RFP med bakgrunn i
kommunesammenslåing og videre kulturdrift på SGP. For eksempel vil det i forbindelse med
elevtjenester og Ppt i RFP være aktuelt å etablere familiens hus. I Nye Kristiansand vil det
kanskje ikke være like aktuelt å etablere kulturadministrasjon på Tangvall, men mer riktig å
videreføre den på SGP for å ivareta videre drift her.
Folkebiblioteket som i dag er samlokalisert med Servicetorget på rådhuset, er ikke foreslått
flyttet til det nye skolesenteret. Fylkeskommunen vil utvide folkebiblioteket til også å være det
fysiske skolebibliotek for den videregående skolen. Derfor beskrives kun bibliotek for
ungdomsskolen i RFP. Dette må ligge der undervisningen foregår i motsetning til den

videregående skolen, som vurderer det mer fordelaktig at elever går over torvet for å bruke
biblioteket.
Rom og funksjonsprogrammet beskriver mye aktivitet som det skal legges til rette for på tomt,
regulert til offentlig formål i kommunedelplan for Tangvall. En mulighetsstudie som er bestilt,
vil gi svar på hvilken kapasitet tomtearealet på Tangvall har og hvor høyt det må bygges for å
gi plass til kvadratmeterbehovet beskrevet i RFP. Mulighetsstudien ferdigstilles i februar 2018.
Vest for tomta er det regulert tilleggsareal som vil kunne anskaffes og disponeres for å sikre at
aktivitet beskrevet i RFP ivaretas på Tangvall.
I forbindelse med forhandlinger om kommunesammenslåing i 2016, ble det skissert ny
svømmehall i forbindelse med skole- og kultursenteret. Administrasjonen ber kommunestyret
signalisere om det skal planlegges for ny svømmehall på Tangvall og om det skal kartlegges
hvilken svømmehallkapasitet Nye Kristiansand har – spesielt i forhold til svømmeopplæring i
skolene. I dag leier både Søgne og Songdalen kommuner hallkapasitet både i Mandal og
Kristiansand. Rådmann har per i dag ikke lagt inn forslag om svømmehall i RFP.
Idretten har en lang historie med tilbud om ulike aktiviteter på Tangvall. Rådmannen er opptatt
av å legge til rette for dette videre fremover. Samtidig er idrettsanleggene svært arealkrevende
som fordrer at bebygd areal må legges mer i høyden. Utredninger om klima- og energinøytrale
bygg viser at det er behov for store tak og veggflater for å hente ut energi til byggene. Et annet
dilemma er f.eks. at en fullverdig friidrettsarena trenger naturgress på indre bane for å
gjennomføre kastøvelser. Dette gir mindre mulighet for bruk av gressbanen til fotball.
Rådmannen kommer tilbake med avklaringer i slike dilemmaer i skisseprosjektet som startes
etter at mulighetsstudien har vist hvilke prioriteringer som må gjøres.
RFP legger opp til at elever ved Nygård skole, kompetanseavdelingen, bytter til ungdomsskole
samtidig med jevnaldrende klassekamerater. Det er satt av areal til 10 elevplasser med særlig
behov. Den videregående skolen setter av tilsvarende kapasitet for elever i videregående
skolealder. Tilbudet på Nygård skole til elever med særlige behov ivaretar også elever med
særlige behov fra Songdalen. Dimensjoneringen i RFP er tenkt å videreføre et samarbeid om
elever i ungdomsskolealder fra Songdalen. Når skolebygget står ferdig vil elevene bo i samme
kommune. Arealet vil det være behov for, selv om Nygård skole i 2019 får utvidet både
arbeidsplasser og undervisningslokaler for elever med særlige behov.
For å sikre et gjennomførbart prosjekt har rådmannen prioritert hvilken aktivitet som gir en
effektiv bruk av investeringene. Aktivitet som prioriteres inn må balanseres opp mot mulighet
for videre bruk av Søgne gamle prestegård (SGP) og fortsatt bruk av kultur sal og kunstgalleri
på SGP. I arbeidet med RFP er muligheten for å etablere en ny kultur sal vurdert. Norconsult
har laget et kostnadsanslag på hva en kultur sal med 300 faste seter og 100 fleksible plasser,
med Riksteaterets standard. Denne er anslått til å være 37,5 millioner kroner høyere enn
auditoriet som ligger i RFP i dag. I vedlagte RFP er det programmert et auditorium til 120
elever.
Økonomi:
Det er ikke lagt noen kostnadsmessige vurderinger til grunn for fremlagt rom- og
funksjonsprogram. På det nåværende stadium i prosessen er det mange usikkerhetsfaktorer som
gjør det vanskelig å fremlegge økonomiske beregninger.
RFP beskriver et ferdig utbygd skole- og kultursenter med 540 elever i ungdomsskolen, 600
elever på vgs, kulturskoletilbud til ca. 250 barn og fritidstilbud for barn og unge. Andre
byggetrinn av ungdomsskolen er anslått til å koste ca. 60 millioner kroner. Ungdomsskole til

300 elever, kulturskole, idrettsanlegg inklusiv begge idrettshallene er lagt inn i første
byggetrinn. Rådmannen har lagt inn 300 millioner i økonomiplan for 2018-2021 som legges til
grunn for det videre arbeidet. Når kostnadsfordeling, driftsmodeller og skisseprosjekt gjør det
mulig å sette opp mer konkrete kostnadskalkyler, vil rådmannen legge frem egen sak på
finansiering.
Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Søgne kommune fortsetter og det nedsettes et utvalg
som vurderer eier- og driftsforhold knyttet til fellesarealene som skal sambrukes av Søgne
kommune og Vest-Agder fylkeskommune.
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DEL 1: BAKGRUNN, VISJON OG
MÅLSETTINGER

Foto: Vestfold fylkeskommune

1

Innledning

1.1 Bakgrunn
Søgne videregående skole, Tangvall skole og Søgne kulturskole skal etableres i et nytt,
sammenhengende skoleanlegg på Tangvall. Anlegget skal også inneholde et innendørs og utendørs
idrettsanlegg.

1.1.1

Politiske vedtak

Fylkestinget
Søgne vgs. skal utvide fagtilbudet og etableres i et nytt skoleanlegg på Tangvall, hvor skolen
samlokaliseres med Tangvall skole (ungdomsskole) og idrettsanlegg. Så mange funksjoner som mulig
skal etableres i det nye anlegget på Tangvall, men en del av praksisarealene for naturbruk vil ligge på
Søgnetunet.
Vedtak i fylkestinget:






21.04.2015:
o «Byggetrinn 1 for ny skole på Tangvall planlegges og bygges parallelt med ny
ungdomsskole i Søgne kommune. Det vurderes om ungdomsskolen og den
videregående skolen skal samlokaliseres. Byggetrinn 1 skal gi rom for den delen av
opplæringen som skal flyttes til Tangvall. Søgnetunets praksisarealer oppgraderes.
Byggetrinn 2 på Tangvall ferdigstilles i 2024-2025 når elevtallsveksten gjør at det er
behov for utvidelse av elevplasser i Kristiansandsregionen. Skolen bygges for samlet
elevtall på 600 elever.»
26.04.16:
o Den nye videregående skolen på Tangvall skal bygges i ett byggetrinn og stå ferdig
når elevtallsveksten krever det.
13.12.16:
o Tangvall skole og Søgne vgs. skal samlokaliseres etter modell «Felles ryggrad» med
felles idrettsanlegg, auditorium, felles lokalisering av elevtjenester, avdeling for
spesielt tilrettelagt opplæring, felles driftsfunksjon og kantinekjøkken.
o I vedtak om ett Agder ble følgende lagt til grunn: «En vil styrke landbruksutdanningen
ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Holt. Det må være en naturlig
arbeidsdeling mellom tilbudene ved Holt og Søgne.

Kommunestyret
Vedtak i kommunestyret i Søgne kommune:


13.12.16:
o Videre planlegging av nytt skolesenter på Tangvall tar primært utgangspunkt i modell
2 "Felles hjerte", slik denne er beskrevet i saksfremlegget, subsidiert modell «Felles
ryggrad.

1.1.2

Organisering av arbeidet med rom og funksjonsprogram for Søgne vgs.

I forbindelse med utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram for Søgne videregående skole etablerte
Vest- Agder fylkeskommune en prosjektgruppe bestående av:
-

Roald Torkelsen, prosjektleder Vest-Agder fylkeskommune Bygg og innkjøp
Åse Holthe, rådgiver Vest-Agder fylkeskommune Utdanningsavdeling
Kari Brunvatne Kleivset, rektor Søgne vgs.
Geir Hananger, verneombud Søgne vgs.

Norconsult var engasjert som leder av programmeringsprosessen. Norconsult planla og gjennomførte
brukermedvirkningen og førte rom- og funksjonsprogrammet i pennen. Dan Lysne var oppdragsleder
og Julie Norsted og Tonje Eide Kristiansen var oppdragsmedarbeidere.
Elever og ansatte ved skolen ble inkludert i prosessen. Det ble etablert totalt 15 brukergrupper ved
Søgne vgs. Brukergruppene representerte ulike avgrensede funksjoner i skoleanlegget. Hver gruppe
hadde mandat til å representere alle brukere hva gjelder den aktuelle funksjonen. Følgende grupper
ble etablert ved skolen:
-

Ledelse og merkantil
Bygningsdrift og renhold
Lærerarbeidsplasser, møterom, personalrom og personalfunksjoner
Realfag- og naturfag
Bibliotek og IT-tjeneste
Kantine og fellesområder inne og ute
Elevtjenester
Elevgruppe
Naturbruk
Bygg og Anleggsteknikk
Helse og oppvekstfag
Teknikk og industriell produksjon
Studiespesialisering
Særskilt tilrettelagt opplæring
Overordnet gruppe (fokus på helhet)

Fra november 2015 til februar 2016 ble det gjennomført 34 formelle møter i tilknytning til dette
arbeidet. Den enkelte brukergruppe var samlet fra én til tre ganger.
Det ble i tillegg avholdt to møter med prosjektgruppen, og to møter med plan- og byggekomiteen
(PBK) som er styringsgruppe for prosjektet.
Vår og høst 2017 ble rom- og funksjonsprogram for Søgne vgs bearbeidet iht. nye føringer.
Bearbeidingen ble utført av en arbeidsgruppe bestående av Eva Bergh og Norconsult. PBK ble
orientert om arbeidet.

1.1.3

Organisering av arbeidet med rom og funksjonsprogram for Tangvall skole

Norconsult utarbeidet i 2016 på oppdrag for Søgne kommune rom- og funksjonsprogram for Tangvall
skole med idrettshall og kultursal.
Programmet ble utarbeidet i samarbeid med ledelsen og ansatte ved skolen. Det har vært avholdt to
møter med skolens ledelse og brukerrepresentanter fra elev- og ansattgruppe, samt ett møte med
skolens ledelse og representant for skoleeier. Representanter for kultur og idrett i Søgne kommune
har også vært inkludert i prosessen.
Rom- og funksjonsprogrammet pekte også på ev samlokaliserings- og sambruksmuligheter med
Søgne vgs. som skal bygges nytt på Tangvall.

1.1.4

Samlokalisering av ungdomsskole og videregående skole

Høsten 2016 ble det utarbeidet en rapport som utredet tre ulike modeller for samlokalisering av
videregående skole og ungdomsskole på Tangvall. Utredningsarbeidet ble utført av en arbeidsgruppe
bestående av representanter fra Søgne kommune og Vest Agder fylkeskommune. Norconsult var
sekretær for arbeidsgruppen og førte utredningen i pennen.
Arbeidsgruppen sin rapport lå til grunn for politiske saker i Søgne kommune og Vest Agder
fylkeskommune.

1.2 Felles rom- og funksjonsprogram
Foreliggende rom- og funksjonsprogram er en sammenstilling av rom- og funksjonsprogram for Søgne
vgs. og Tangvall skole, ut fra samlokaliseringsmodell «Felles ryggrad».
Modellen innebærer sammenbygging av skoleanleggene, med noen funksjoner (bl.a. servicetorg,
amfi, kantiner, elevtjenester, auditorium) i en fellessone og resterende funksjoner som to separate
skoler. Det legges opp til felles bruk av idrettsanlegg.
Det ble våren 2017 gjennomført en prosess med bearbeiding og sammenstilling av rom- og
funksjonsprogrammene for å samle alt i ett felles rom- og funksjonsprogram for hele skoleanlegget.
Arbeidet var organisert med en arbeidsgruppe for Tangvall skole, en arbeidsgruppe for Søgne vgs. og
en felles arbeidsgruppe for fellesfunksjoner. Norconsult, ved Tonje Eide Kristiansen, var sekretær for
arbeidsgruppene og har bearbeidet RFP-dokumentet.
Høsten 2017 ble Del 4 Rom- og funksjonsbeskrivelser for Søgne vgs. bearbeidet videre av
Opplæringsavdelingen.

1.3 Om rom og funksjonsprogrammet
Rom- og funksjonsprogrammet er delt inn i fem deler:
FELLESDEL (DEL 1): omfatter innledningsvis generell prosjektinformasjon om prosjektets bakgrunn
og organisering. Deretter beskrives visjoner og målsettinger for fremtidig skolevirksomhet og fysisk
utforming. Til slutt presenteres sentrale rammer og føringer for rom- og funksjonsprogrammet.
DEL 2: Rom- og funksjonsbeskrivelser for fellesfunksjoner og sambruksfunksjoner.
DEL 3: Rom- og funksjonsbeskrivelser for Tangvall skole og Søgne kulturskole.
DEL 4: Rom- og funksjonsbeskrivelser for Søgne vgs.
DEL 5: Funksjonsbeskrivelser for uteområder.
DEL 6: Romprogram.
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Visjon og målsettinger

2.1 Visjoner og målsetninger for ungdomsskole og fritidstilbud
2.1.1

Kommunens målsettinger

Skolesenteret skal utgjøre et inkluderende fellesskap som skaper en sentral møteplass for opplæring,
kreativitet og nytenkning i Søgne. Ungdom skal være aktivt med å forme innholdet.







2.1.2

Ungdomsskole og videregående skole skal sikre unge i lokalsamfunnet erfaring med et
praktisk, variert og relevant opplæringstilbud i Søgne, både til yrkesrettede og til
studiespesialiserende fag.
Kulturskolen skal utvikle barn og unges kreative utfoldelse og kunstneriske evner
Skoler, fritidstilbud og idrettsaktiviteter skal skape samarbeid og involvering mellom nysgjerrig,
aktiv ungdom og kunnskapsrike, trygge voksne.
Kompetanse skal utveksles mellom ulike aktører. Det vil samarbeides jevnlig for å bygge og
profilere holdninger, ferdigheter og kunnskap som er aktuell for fremtiden.
Moderne arenaer for idrett og aktivitet skal stimulere til økt tilbud og mangfold i fritiden.

Tangvall skoles visjon og målsettinger

Skolebygningens funksjonsområder
Den nye skolen skal fungere både som læringsarena og som sosial arena. Dette stiller krav til
bygningsmassens utforming og til uteområdet.
«Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer
sammen med andre. Den skal gi hver elev kyndighet til å ta hånd om seg selv og sitt liv og samtidig
overskudd og vilje til å stå andre bi» (innledning kunnskapsløftet)
«Skolen er et felles møtested som knytter oss og nasjonen sammen. Den er forankret i fortiden,
preges av samtiden og skal forberede elevene for fremtiden gjennom å formidle kunnskap og
ferdigheter, kultur, verdier og holdninger» Kunnskapsløftet, forord Kristin Clemet).
Vi ønsker en fleksibel og fremtidsrettet skole som blir en viktig og attraktiv del av lokalsamfunnet og
som bidrar til å gjøre Tangvall til et aktivt og pulserende sentrum.

Skolens visjon, verdier og plattform - Nye Tangvall skole

VISJON: SAMMEN SKAPER VI KARAKTERER
Denne plattformen er skolens vektlegging og tolkning av oppdraget som skole. Det er viktig at nye
Tangvall skole har rom og funksjonsfordeling som ivaretar den pedagogiske plattformen. Personalet
ved skolen arbeider etter denne plattformen.

Grunnleggende verdier og prinsipper





Fellesskap
Deltagelse
Faglig og sosialt læringsutbytte
Medvirkning

På Tangvall skole får elevene tilpasset opplæring. Skolen utvikler undervisningen slik at den tar
hensyn til den enkelte der kravene om fellesskap, deltagelse, utbytte og medvirkning er sentrale.
Opplevelse av sosialt og faglig fellesskap i et inkluderende læringsmiljø står i fokus.

Elev- og læringssyn
På Tangvall skole
 møter vi elevene der de er nå, ikke der vi skulle ønske de var
 viser vi interesse for våre elever og fordrer et læringsmiljø fordret av respekt og trygghet
 tilrettelegger vi timer og aktiviteter slik at alle får innpass og mulighet i fellesskapet
 bygger vi opp tillitt og trygghet ved at alle blir sett og hørt gjennom sosiale aktiviteter og variert
undervisning
 skal alle inkluderes i klassens miljø og læring og alle skal bli sett på som en ressurs.

Mål for opplæringen






Elevene opparbeider gode grunnleggende
ferdigheter
Elevene erfarer utvikling og progresjon i
læringsutbyttet.
Elevene erfarer praktisk, variert og
relevant undervisning
Elevene erfarer et inkluderende
læringsmiljø
Elevene erfarer at de medvirker i
skoledemokratiet

Virkemidler for å nå målene




Skolen er en lærende organisasjon
Et inkluderende læringsmiljø
Elevdemokrati

Virkemidler for å nå målene
Skolen som lærende organisasjon
Tangvall skole er en skole som ikke bare er opptatt av elevens læring, men som også har et stort
fokus på at både lærere og ledelse må lære for å kunne ivareta vår kjerneoppgave på en god måte.
«En lærende organisasjon er en organisasjon som tilrettelegger for læring for alle sine medlemmer, og
som kontinuerlig utvikler seg selv» (Pedler, M., J. Burgoyne og T. Boydell (1991): The learning
company. A strategy for sustainable Development. London: McGraw-Hil)
Vi ser at det handler om en omsettingsprosess fra ideer, aktiviteter, program eller strukturer til praksis.
Dette krever konkretisering og tydeliggjøring av kjernekomponentene i endringsarbeidet. Det krever
også en plan for å implementere de endringer som er vedtatt. Helt avgjørende er planen for trening og
refleksjonsarbeid som drives i implementeringsfasen – på kjernekomponentene (Fissen mfl.2005).
Derfor vektlegges det at personalet samarbeider om skoleutvikling, at personalet deler erfaringer med
hverandre og at personalet har jevnlig refleksjon over egen praksis. Ledelsen legger til rette for at så

skjer. Disse kjernekomponentene legger grunnlaget for skoleutvikling og endring av praksis. Dette
arbeidet fordrer ikke bare gode og fleksible rom for lærerne å samarbeide i, det må også legges til
rette for rom der ansatte samlet kan møtes for å arbeide med skoleutvikling.
Læringsmiljøets betydning – Et inkluderende læringsmiljø
Som det fremgår av den pedagogiske plattformen er Tangvall skole særs opptatt av å utvikle et godt
og inkluderende læringsmiljø for alle våre elever. Det er de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske
forholdene på skolen som har betydning for elevenes helse, trivsel og læring. Det betyr blant annet
godt med plass, dagslys, riktig dimensjonering, fleksible løsninger og mulighet for flerbruk av rom.
Det er flere forhold som er grunnleggende i arbeidet med å utvikle og opprettholde et godt
læringsmiljø:





Lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp. Det er viktig at rommene har en god
størrelse som kan romme 30 elever og med tilliggende grupperom.
Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene. Det betyr gode møteplasser inne og ute.
Samarbeid mellom skole og hjemmet. Det krever nok møterom og konferanserom og rom der
flere trinn kan samles.
God ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen. Det krever gode rom for lærerne og
samarbeide i og rom der ansatte samlet kan møtes for å arbeide med skoleutvikling.

En helhetlig innsats for et godt og inkluderende læringsmiljø omfatter også organisering av
undervisningsrom. Det er spesielt tre områder det er viktig å ha fokus på:




Elevene må kunne plasseres slik at lærer kan få øyekontakt med alle når det gis beskjeder til
alle eller når undervisningen foregår i plenum.
Læreren må lett kunne bevege seg i rommet. Slik at det er lett å komme til hver elev for å gi
hjelp og støtte uten at andre elever blir forstyrret eller må flytte på seg.
Rom for å ha et system for trafikkmønster i klasserommet. Elevene skal gjerne hente felles
utstyr og eget materiell i hyller osv. At trafikken i klasserommene flyter lett og raskt bidrar til at
aktivitetsskifter og andre overganger går raskere. Det betyr klasserom med plass til hyller,
skap, datamaskiner, undervisningsutstyr mv.

I tillegg til gode klasserom er det viktig med gode arenaer som fungerer som samlingsteder.

IKT i skolen
IKT er selvsagt en viktig del av skolens virksomhet. Digitale verktøy er naturlige arbeidsredskap både i
læring, undervisning, planlegging og i administrativt arbeid på skolen. Dette får konsekvenser for
hvordan skolen skal organiseres.
I kunnskapsløftet defineres digital kompetanse både som selvstendig mål og som et middel for å
oppnå fagkompetanse i alle fag. Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter
Kunnskapsløftet stiller som forutsetning for læring. Grunnleggende ferdigheter er integrert i
kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen i alle fag og på alle
trinn.
Av dette kan vi slutte at tilgangen til digitalt utstyr må være tilfredsstillende i alle deler av nytt
ungdomsskolebygg; både i undervisning- og samlingslokaler så vel som i ledelses- og
personalarealer.
Konkret vil det kunne innebære:



Trådløst nett som dekker hele skolebygget
1:1-tilgang på bærbart utstyr (pc/nettbrett) for både elever og lærere



2.1.3

Interaktiv tavle på alle rom (klasserom, spesialrom, konferanserom og større møterom,
forsamlingsrom og personalrom)

Kulturskolens visjon og målsettinger

Søgne kulturskole bygger på Rammeplanen for kulturskolen (vedtatt i kommunestyret våren 2017).
Kapittel 2.1 i planen presiserer at «Kommunen har ansvar for at kulturskolen har lokaler som er
tilpasset den undervisningen som tilbys, og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale
undervisningslokaler vederlagsfritt».
Søgne kulturskole har siden starten i 1998 vært hjemlet som et eget skoleslag i Opplæringsloven, og
er en skole med høyt kvalifisert lærerstab som driver sin virksomhet ut fra nevnte rammeplan.
Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Kunst- og
kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse som glede, lengsel, drømmer, melankoli og
ensomhet, og er fundamentale i dannelsesprosessen.
Visjon
Søgne kulturskole gir kreativ utfoldelse, glede og kvalitet i trygge rammer.

Serviceerklæring












Kulturskolen er et trygt sted å være der elevene møtes med omsorg og respekt.
Elevene får mulighet til å utvikle kreative og kunstneriske evner ut fra egne forutsetninger.
Det skal være fokus på å styrke både estetisk, sosial og kulturell kompetanse.
Kulturskolen skal være tilgjengelig for alle og jobbe for et flerkulturelt mangfold.
Kulturskolen skal gi tilbud på alle nivå; fra bredde til talent.
Undervisningen gis individuelt eller i gruppe av godt kvalifiserte lærere.
Vi ønsker å stimulere til samspill og samarbeid på tvers av instrument og fagtilbud.
Elever får mulighet til deltagelse på små og store forestillinger, konserter og utstillinger.
Kulturskolen skal gi god informasjon og ha et kontinuerlig samarbeid med foresatte.
Kulturskolen er et ressurssenter for skoleverket og kulturlivet i kommunen.
Kulturskolen drives etter prinsippene i "Rammeplan for kulturskolen".

I det nye skoleanlegget skal alle kulturskolens aktiviteter samles i ett bygg. Kulturskolen skal få gode
lokaliteter både til øving og fremføringer.
For å lykkes med god kulturskoledrift i skolelokaliteter må undervisningsrommene være godt
lydisolerte, og akustisk tilpasset aktuelle undervisningsinstrumenter, samt danne gode rammer for
samspill i grupper på tvers av instrumenter.
Det er i 2017 opp mot 250 elever i kulturskolen.

2.2 Visjon og målsettinger for den videregående skolen
2.2.1

Fylkeskommunens generelle målsetninger for alle videregående skoler

Vest-Agder fylkeskommunes overordnede mål er at alle elever og lærlinger som er i stand til det skal
fullføre videregående opplæring med dokumentasjon som anerkjennes for videre studier og arbeidsliv.
Følgende hovedprinsipper ble vedtatt i hovedutvalg for kultur og utdanning i 2014:






2.2.2

Videregående skoler bør ikke ha mindre enn 300 elever eller flere enn 1200 elever.
Skoler med studiespesialiserende utdanningsprogram bør ha minst 3 paralleller.
Det bør legges til rette for skoler med en god blanding av gutter og jenter.
Det bør legges til rette for kombinerte skoler.
Kombinerte ungdoms- og videregående skoler kan vurderes der forholdene ligger til rette for
det.

Fylkeskommunens visjon og målsettinger for Søgne vgs.

Et alternativt tilbud til øvrige videregående skoler, med fokus på klima, energi og miljø,
forskning, bærekraftige arbeidsmåter og praksisrelatert metodikk – en grønn skole
Søgne videregående skole skal utvides til 600 elevplasser og 5 utdanningsprogram. Skolen blir en del
av nytt skole- og kultursenter på Tangvall der skolen blant annet samlokaliseres med Tangvall
ungdomsskole. I tillegg skal skolen ha en del av sine naturbruksrelaterte praksisarealer på
Søgnetunet.
Skolen skal utvikles til å bli et alternativt tilbud til øvrige videregående skoler i Agder ved at fokus på
klima, energi og miljø i stor grad preger opplæringen. Alle utdanningsprogram skal vektlegge grønt
skifte.
Bygg og utstyr skal gi rom for en metodikk der elever i stor grad lærer om, og praktiserer bærekraftige
arbeidsmåter innen sine fag. Det etableres en skole der elevene aktivt involveres i utprøving, og gjør
egne erfaringer gjennom praksisrelatert metodikk. Bygget skal gi rom for "Learning by doing". Det må
legges til rette for fleksibilitet og elastisitet med hensyn på variert undervisning, sambruk av arealer,
undervisning i sammenslåtte grupper, mindre grupper og individuelt arbeid. Praktisk undervisning,
entreprenørskap og samarbeid med næringsliv vil stå i sentrum for undervisningen. Det er et mål at
alle elevene på yrkesfag skal være utplassert en eller flere perioder i løpet av skoleåret.
I tillegg skal bygg og utearealer i seg selv, bidra til en grønn skole. Dyrkingsarealer, veksthus,
bygningsstandard og arkitektur skal vise skolens profil. Uteområdene skal være et pedagogisk
uteområde lagt til rette for gode steder å være med beplanting av frukttrær, bærbusker og spiselige
landbruksprodukter.
Nye bygg og anlegg på Søgnetunet og Tangvall skal gi ansatte og elever mulighet til å registrere
skolebyggenes egen produksjon av energi og skolens forbruk. Skolemiljøet vil også gjennom bevisst
matservering, søppelsortering, gjenbruk og andre forhold som preger skolehverdagen kunne støtte
opp om skolens profil. Elevene skal både gjennom læringsarbeidet og skolemiljøet utvikle et bevisst
forhold til sine muligheter for å bidra til grønn utvikling gjennom sin fremtidige yrkesutøvelse og sitt
daglige liv.
Mest mulig av opplæringen skal foregå på Tangvall
I tråd med vedtak, skal mest mulig av opplæringen ved den videregående skolen legges til Tangvall.
Dette gir rom for at skolen både kan ha veksthus og dyrkingsarealer med et omfang som gir skolen et
tydelig grønt preg. Avstanden mellom dyrking, gårdsbutikk og kantine blir minst mulig og alle skolens
elever vil kunne få et nært forhold til den bokstavelig talt jordnære produksjonen.

Økt samhandling på tvers av fagområder
Utviklingen inn bygg-anleggsfag, teknikk og industriell produksjon, naturbruk og helsefagene bidrar til
økt bruk av teknologi innen alle fagområdene. Robotisering, droneovervåkning og andre
effektiviserende tekniske nyvinninger, kan frigjøre menneskelige ressurser slik at de kan brukes på
videreutvikling, økt mellommenneskelig kvalitet og andre prioriterte områder. Dette vil kreve økt
samhandling på tvers av fagområder og fagnivåer. Elever på yrkesfag og studieforberedende tilbud vi
ha stort utbytte av at faggrensene mykes opp. Studieforberedende tilbud innen fysikk, kjemi, biologi,
teknologi- og forskningslære, tilbud innen naturforvaltning, vil kunne praksisrelateres i stor grad
gjennom samarbeid mellom yrkesfagelever og felles areal- og utstyrsbruk. Gjensidig forståelse og
respekt for hverandres kompetanser vil kunne støtte opp om målet om å gi elevene kompetanse som
leder mot grønn tjenesteproduksjon, en grønnere, mer bærekraftig utvikling.

2.2.3

Skolens visjon og pedagogisk plattform

Skolens hovedmål
-

Gi elevene kompetanse for videre studier og arbeidsliv.
Gi den enkelte elev tilpasset opplæring ut fra den enkeltes elev forutsetninger.
Elevene skal gjennomføre valgt utdanning i størst mulig grad
Gi elevene medbestemmelse på skolen og i opplæringen.

Det pedagogiske arbeidet skal bygge på følgende grunnprinsipper:
-

Et godt læringsmiljø med høy grad av trivsel for elever og ansatte.
Motivasjon for læring gjennom faglige utfordringer
God oppfølging av den enkelte elev i et godt klassemiljø
Høy grad av mestring som grunnlag for læring
Utvikle eleven til en god samfunnsborger
Stor grad av tverrfaglighet mellom fellesfag og programfag.
Praktiske avdelinger og utearealer benyttes i alle fag
Utnytte muligheter for forskningsbasert undervisning.
Kompetente og motiverte lærere
En støttende ledelse med klare forventninger til ansatte

2.3 Klima-, energi- og miljø
Det er ønskelig at skoleanlegget skal være preget av vektlegging på klima, energi og miljø. En synlig
miljøprofil er med på å gi skolene et godt omdømme.
Installasjoner med solfangertak, solcelleanlegg, jordvarmeanlegg være aktuelle fornybare anlegg.
Sammen med valg av bygningsmaterialer vil det gi mange muligheter for å bruke anleggene som
pedagogiske verktøy. Bygningsmaterialer som f.eks. tre, betong som produkt fra gjenvinningsanlegg,
grønne tak og vegger vil passe godt til programområdene på den videregående skolen. Elevene får en
mulighet for å se hvordan fagkompetansen er brukt.
Observasjon og avlesning av data fra fornybare energianleggene må være tilgjengelige i
undervisningsrom. Dette gir grunnlag for forskningsbasert læring innen flere fag.

2.4 Arkitektoniske og bygningsmessige mål
Bygningsmessig fleksibilitet og generalitet
Skoleanlegget skal så langt det er mulig, planlegges for fremtiden. Ny teknologi og nye krav og
forventninger til skolen gjør at bygget må utvikles slik at det lett kan tilpasses endringer og nye
situasjoner, uten omfattende bygningsmessige grep. Interne lettvegger skal kunne fjernes eller
endres, og dette tilsier at ventilasjon og andre tekniske installasjoner ikke bør være til hinder for det.
Samtidig skal dagslys, utsyn og logistikk ivaretas på en god måte ved ulik rominndeling.
Tilrettelegge for variert undervisning og ulike måter å lære på
Skoleanlegget skal legge til rette for en variert undervisning. Det skal være rom av ulik utforming og
funksjon, og disse skal til sammen gi muligheter for varierte organiserings- og undervisningsformer.
Tilstrekkelig plass og kapasitet, samt lett håndterlig/mobilt inventar gir gode forutsetninger for lærerne
til å variere undervisningen.
Tilrettelegge for aktivtetsfremmende miljøer – fysisk og sosialt
For elevene er skolen svært sentral som sosial arena. For å legge til rette for utvikling av gode
elevrelasjoner, samt stimulere til fysisk aktivitet, skal skolen gi rom for ulike typer fysiske og sosiale
aktiviteter. Det planlegges derfor for egne arealer, både inne og ute, tilrettelagt for sosiale og fysiske
aktiviteter. Disse aktivitetsområdene skal stimulere til trivsel og positive sosiale relasjoner elevene i
mellom, og forebygge mobbing, krenkelser og uro i elevgruppen.
Et åpent og oversiktlig læringsmiljø
Skoleanleggets fysiske utforming skal være transparent og oversiktlig ved bruk av glass i vegger og
dører internt i bygget. Dette vil gi bedre romfølelse og lysforhold i de arealene som ikke ligger langs
yttervegg eller har overlys. Bruken av glass skal samtidig gi skolenes brukere større grad av sosial
oversikt og kontroll. Visuell åpenhet skal blant annet gjøre det enklere for skolene å ivareta det
ansvaret de har overfor elevene med å gi et godt og trygt sosialt miljø. Det å kunne følge nøye med på
det som skjer i skolen er da en forutsetning. Å synliggjøre de ulike aktivitetene i en skole vil også
kunne fremme fagenes likeverd og gi en opplevelse av å være en del av et aktivt og variert
læringsmiljø – en samlokalisert ungdomsskole og kombinert videregående skole.
Universell utforming
Universell utforming vil si å legge til rette for at alle mennesker på en likeverdig måte skal kunne bruke
de samme bygde omgivelsene.
Godt inneklima
Skolebygningen skal ha et godt inneklima. Kjennetegnet på et godt inneklima i skolen er god
luftkvalitet, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå, god temperatur, gode dagslysforhold og
belysning. Godt inneklima har stor betydning for helse og trivsel i skolen, spesielt når de fleste
tilbringer mye av tiden sin innendørs.

3

Rammeforutsetninger

3.1 Lover og forskrifter
Lover og forskrifter som er førende for utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogrammet er bl.a.:








Opplæringsloven
Læreplanverket for Kunnskapsløftet
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Plan og bygningsloven
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
Arbeidsmiljøloven

3.2 Rammeforutsetninger for ungdomsskolen og kulturskolen
3.2.1

Dimensjoneringsgrunnlag ungdomsskole

Tabell 1 viser dimensjoneringsgrunnlaget for ungdomsskolen.
Tabell 1 Dimensjoneringsgrunnlag

Ungdomsskole

Antall
Kommentar
personer

Elever

540

6 klasser per trinn/ 18 klasser totalt. I tillegg skal det
planlegges for en innføringsklasse/velkomstklasse for
nyankomne minoritetspråklige elever (inntil 30 elever) og
en base for særskilt tilrettelagt opplæring (inntil 10 elever).

Pedagoger

50

Fagarbeidere/assistenter

4

14-15 lærere per trinn, i tillegg kommer lærere og
fagarbeidere/assistenter på basen og i velkomstklassen.

Ledelse og administrasjon

5

Rektor, fire avdelingsledere (inkl. leder på
kompetanseavdelingen) og en merkantil ansatt

Rådgiver

3

Spes.ped.-rådgiver, sosiallærer, rådgiver

Skolehelsetjenesten

2

Helsesøster og miljøterapeut

Drift

3

Felles for hele anlegget.

Renhold

8

IT-tjeneste

1

Samlokalisert med vgs.

Kantinepersonell

1

Felles med vgs.

I første byggetrinn skal de generelle læringsarealene og lærerarbeidsplasser (trinnområdene) bygges
for 300 elever (tre klasser pr trinn + innføringsklasse), mens det utvides for de resterende 240 elever i
andre byggetrinn. Spesialutstyrte læringsarealer, administrasjons- og personalarealer, samt
fellesfunksjoner dimensjoneres for å håndtere full utbygging.

3.2.2

Dimensjoneringsgrunnlag for kulturskolen og kulturadministrasjonen

Tabell 2 Dimensjoneringsgrunnlag kultur

Kultur

Antall
personer

Elever kulturskolen

250

Ansatte kulturskolen

6

Kulturadministrasjon

3

Kommentar

Rektor og kulturskolelærere

3.3 Rammeforutsetninger for den videregående skolen
3.3.1

Dimensjoneringsgrunnlag

Tabell 3 Dimensjoneringsgrunnlag elever og klasser

Utdanningsprogram

Antall elever Antall klasser

Studiespesialisering, inkl. 2 innføringsklasser/voksenopplæringsklasser

330

11

Naturbruk

120

7*

Helse og oppvekst

60

4

Teknikk og industriell produksjon

45

3

Bygg- og anleggsteknikk

45

3

Arbeidslivstrening

20

-

Hverdagslivstrening

10

-

Antall elever/ klasser totalt

630

28

*) Anleggsgartner foreslås flyttet til Bygg- og anleggsfag i yrkesfagsreformen.

Tabell 4 Dimensjoneringsgrunnlag ansatte

Ansatte*

Antall
personer

Lærere og fagarbeidere

98

Ledelse

7

Kontortjenesten

4

Elevtjeneste

5

IT-tjeneste

4

Bibliotek (på folkebibliotek)

1

Kantine

2

Renhold

Felles

Drift

Felles

Antall ansatte totalt*

121

*inkl. lærlinger og eksterne tjenester

3.3.2

Fylkeskommunale føringer

Vedtak om ett Agder – Utredningen «En ny region Agder?»


Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder vedtok hhv. 13. og 14. desember 2016 å søke
Stortinget om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner med virkning fra
1.1.2020. Avtalen forhandlingsutvalgets flertall redegjør for i utredningen «En ny region
Agder?» legges til grunn for dette.

Skolebruksplanen



Skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030
Konkretisering av skolebruksplan for Vest-Agderskolen fram mot 2030

Rammeplan for spesialundervisning
Vest- Agder fylkeskommune har utarbeidet en lokal læreplan for elever med store avvik fra den
nasjonale læreplanen. Den lokale læreplanen kalles «Rammeplan for spesialundervisning» og er
utarbeidet i 2015. Rammeplanen er sammen med nasjonale lover og forskrifter styrende for
organisering og innhold i skolens opplæringstilbud.
FEF arealmodell
Vest- Agder fylkeskommune benytter FEF arealmodell for dimensjonering av skolebygg for
videregående opplæring i den tidlige planleggingsfasen. Modellen er i dette prosjektet benyttet for å
definere det totale nettoarealet for skolen. Innenfor dette arealet er det gjennom prosessen med
brukerne definert nettoarealer til ulike funksjoner. Tildelingen av areal er først basert på en
funksjonsanalyse - av funksjoner og arbeidsoppgaver når det gjelder tidsforbruk, krav til rom, antall
brukere og samtidighet.
Modellen er også benyttet som et grunnlag i programmeringsfasen med brukerne. For hvert
utdanningsprogram har modellen definert funksjonsbehov og størrelser. Disse har ikke vært ment som
noen fasit på hvordan skolen skal se ut, men har fungert som et skyggedokument for

programmeringsleder hvor en kan kontrollere om brukernes behov og arealønsker avviker fra
gjennomsnittet av andre nyere skoler i landet.

DEL 2: FELLES- OG SAMBRUKSFUNKSJONER

Foto: DARK Arkitekter
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Organisering av hovedfunksjoner

Anlegget skal være et sammenhengende skoleanlegg, bestående av en ungdomsskole, en
videregående skole og en fellessone med funksjoner som deles av ungdomsskole, videregående
skole, kulturskole og idrett. Det skal være god sammenheng mellom hvert skoleslag og fellessonen.
Bygget skal ha en tydelig soneinndeling som gjør utleie av ulike funksjoner mulig, samtidig som andre
deler av skolen er avstengt. Tillatelse og begrensing av tilgang må være fleksibel, slik at ulike deler er
tilgjengelig for ulike leietakere.
Figuren under viser organisering av hovedfunksjoner for det nye skolesenteret på Tangvall.

Figur 1 Prinsippskisse organisering av hovedfunksjoner (størrelse på bobler tilsvarer ikke arealforhold).

5

Fellesfunksjoner

5.1 Hovedinngang og foajé med resepsjon/servicetorg
Det etableres en tydelig hovedinngang til en felles foajé/vrimleområde for ungdomsskole, kulturskole,
videregående skole og idrettshall. Foajéen skal ivareta publikums- og aktivitetstilstrømming til/fra ulike
arrangementer i anlegget. Fra hovedinngangen skal besøkende enkelt kunne finne vei til
resepsjon/servicetorg for hver av skolene, og det skal være tydelig skilting som viser vei til ulike
funksjoner i anlegget.
Servicetorget/resepsjon og kobling mot kontortjeneste/ledelse er beskrevet for de to skolene separat, i
del 3 og 4.
I tillegg til hovedinngangen vil det være egne elevinnganger og personalinnganger til de enkelte
delene av skoleanlegget, samt egen inngang til idrettsanlegget.
I foajéen/vrimleområdet skal det legges til rette for møteplasser og oppholdssoner med ulik karakter
og ulik grad av eksponering.
Foajéen/vrimleområdet skal ha planter og utsmykning som viser skoleanleggets grønne identitet.
Behov for skjermet sone for matnyttige planter. Foajéen skal kunne ha plass til kunstnerisk utsmykking
og utstillinger på permanent og midlertidig basis. Det skal være plass til låsbare montre og/eller
utstillingsvindu/-skap på hjul, med bakvegg (slik at de kan vendes bort når det arbeides med
utstillingen). Disse skal eksempelvis kunne benyttes for eksponering av elevarbeid og elevbedrifter
både på ungdomsskole og videregående skole. Det må være tilstrekkelig bredde og høyde i
hovedinngangspartiet til å kunne ta inn store installasjoner og gjenstander i forbindelse med
arrangementer og utstillinger i skolens fellesarealer.
I foajéen skal det være plass til TV- skjermer som viser aktuelle aktiviteter hver dag, og avlesingstavler
for skolens løpende energiproduksjon og forbruk.
Foajéen skal fungere som ankomstsone og møte-/pauseplass. Trafikkmønsteret i bygningsmassen
skal gjøre det naturlig å gå innom fellessonen når en beveger seg mellom de ulike hovedfunksjonene i
anlegget.
Det er ønskelig at følgende funksjoner samles rundt foajéen: samlingsarena/amfi, kantine, auditorium,
IT-tjeneste, elevtjenester, ungdomsklubb og resepsjon (med tilliggende kontortjenester og ev. ledelse).

5.2 Samlingsarena/amfi
I sentralsonen skal det være et fast trappeamfi hvor man kan samle et stort publikum (150-200
personer) både i skoletiden og i andre sammenhenger, og det skal være et sceneområde i tilknytning
til amfiet.
Amfiområdet skal ligge i tilknytning til spiseområdene i kantina og foajéen, og skal kunne fungere som
et pause-/vrimleområde, i tillegg til samlingsplass. Amfiet skal være et treffsted i både faglige og
sosiale sammenhenger. Det skal være naturlig for elevene å sitte her og snakke sammen, lese en
bok, samarbeide med medelever, vente på noen osv. Materialvalget bør være robust og legge til rette
for utstrakt bruk, men trappeamfiet må være behagelig å sitte i.

Ved spesielle anledninger er det ønskelig å kunne samle mange elever og ansatte rundt en scene i
sentralsonen, der alle kan ha utsyn til scenen uten at det nødvendigvis etableres formelle sitteplasser
til alle (formelle samlinger med gode sitteplasser gjennomføres i auditorium, ev idrettshall).
Sceneområdet, som ikke skal være oppbygd, bør plasseres slik at det kan ses både fra trappeamfiet,
spiseplasser i kantina og andre deler av skoleanlegget (f.eks. fra høyere etasjer). Scenen skal ikke
plasseres rett foran hovedinngangen, fordi folk skal kunne komme inn hovedinngangen uten å
forstyrre det som eventuelt foregår på scenen. Musikkrommet på ungdomsskolen skal ligge nært
sceneområdet, og på en slik måte at dette kan fungere som et backstagerom for scenen, og at man
enkelt har tilgang til instrumenter, omkledningsrom mm.
I taket må det legges til rette for utstyr til lyd og lys. I forbindelse med sceneområdet må det være
lerret og prosjektor. Det må tilrettelegges for en sentralt plassert styringsfunksjon/miksepult. Det må
tilrettelegges for rikelig med strømuttak til instrumenter, forsterkere, mikrofoner ol. Samlingsarenaen
skal ha gode lysforhold og mulighet for blending. Særlig i sceneområdet er det viktig.
Nærhet til kantine og/eller skolekjøkken gjør servering og salg av mat og drikke enkelt. Funksjonene
kan fordeles over flere plan.
Samlingsarenaen må være lys og trivelig, gjerne noe høyere under taket enn andre rom.

5.3 Auditorium
Brukstid

I skoletiden og i forbindelse med fritidsklubb, korps- og
kulturskoleaktiviteter og andre arrangementer på kveldstid og i helgene.

Plassering i forhold til

Sentralt i bygget nær fellesfunksjoner som inngangsparti/foajé og

andre funksjoner

kantine, ungdomsklubb, musikkrom.

Soner/funksjoner

Sal med sitteplasser i teleskopamfi, back stage/lagerrom.

Utforming

Flatt gulv med teleskopamfi. Mulighet for å blende helt av.

Auditoriet skal dimensjoneres med sitteplasser til 120 personer i teleskopamfi. Hvert sete/stol skal ha
bord/plate med plass til PC eller skriveblokker i størrelse A4. Auditoriet skal tilrettelegges med plasser
til rullestolbrukere. Det er valgt teleskopamfi for å kunne frigjøre gulvplass ved behov, for eksempel
hvis salen skal brukes til andre typer samlinger, eksamensgjennomføring, diskotek m.m.
Auditoriet skal tilrettelegges for å vise film (audio/video/foto) og andre typer formidling, og må kunne
mørklegges. Rommet skal være lydisolert for 70 db. I tillegg til gode visuelle forhold og lerret/skjerm
med stor billedflate, skal rommet ha et godt surround-lydanlegg.
Auditoriet skal tilrettelegges for fjernundervisning og videooverføring. Det må være rikelig med
hensiktsmessig plasserte strømpunkter i auditoriet til lading av IT-utstyr som elevene bruker i
undervisningen. Det må også være god nettilgang til alle samtidige brukere.
Formidlingsområdet må kunne brukes som en liten scene for forestillinger/konserter.
I tilknytning til auditoriet skal det være et back stage-/lagerrom.

5.4 Møterom/grupperom
I fellessonen skal det være et møterom/grupperom som skal kunne deles i to. Det skal være plass til
en hvittavle på den ene kortsiden av rommet. Møterommet skal også tilrettelegges for mulighet til å

vise/se dokumenter på vegg og digitale samhandlingsplattformer med lyd og bilde, samt ha
tilstrekkelig med strømuttak og god nettilgang for alle brukere.

5.5 Toaletter og garderober (publikum)
I sentralsonen, nær auditorium og idrettshall skal det være publikumsgarderober (mobile garderober)
som kan benyttes ved arrangementer. Det må også avsettes tilstrekkelig antall toaletter i denne
sonen.

5.6 Kantine
Brukstid

I skoletiden og i forbindelse med idretts- og kulturskoleaktiviteter og
andre arrangementer på kveldstid og i helgene.

Plassering i forhold til
andre funksjoner
Soner/funksjoner

Nær foajé/hovedinngang, auditorium og idrettshall.
Åpen og tilgjengelig både fra ungdomsskole og videregående skole.
Produksjonskjøkken med diverse støtterom, salg- og serveringsområde
med mulighet til å servere mange samtidig, fleksibel vegg/skille mellom
bespisningssoner for ungdomsskole og videregående skole.

Bespisningsdelen av kantina legges i fellesområdet av skoleanlegget. Kantina skal være en attraktiv
møteplass og må ha en sentral plassering som en del av hjertet i skoleanlegget.
Kantinekjøkkenet skal være et produksjonskjøkken for varm og kald mat. Det er viktig for en skole
med naturbruk å bruke egenprodusert mat. Kantina skal bidra til å profilere skolens egenart.
Kantina skal bestå av to store oppholds-/spiseområder adskilt med fleksibel vegg, et
produksjonskjøkken med plass til tilberedning av mat m.m. og en serverings-/salgssone og
nødvendige støttefunksjoner. Kjøkkenet skal deles inn i ulike områder for å skille rene og urene
arbeidsoppgaver. Kantina skal tilfredsstille mattilsynets hygienekrav til utforming av kjøkken og
støttefunksjoner. Spise- og oppholdsarealene i kantina skal brukes av både elever og ansatte, og
innredes slik at det oppleves som innbydende og uformelt. Disse delene skal også kunne brukes når
utsalget i kantina er stengt.
Kantinas funksjon kan komme til å endres over tid, og dette må det tas høyde for i prosjekteringen.
Dersom det blir innført krav om å kunne servere varm mat til alle elever, må kjøkkenet kunne tilpasses
dette. Salgs- og betalingsdelen vil sannsynligvis også på sikt få en større grad av
selvbetjeningsfunksjon enn det som her er beskrevet.

Figur 2 Prinsippskisse kantine

Spiseareal
Spisearealet for den videregående skolen skal dimensjoneres for samtidig bruk av 200 personer.
Spisearealet for ungdomsskolen skal dimensjoneres for samtidig bruk av 140 personer.
Spisearealene skal være åpne selv om kjøkken- og salgsdelen ikke er betjent. Innredningen skal være
en kombinasjon av sitte- og ståbord slik at arealene også kan benyttes til andre formål, som
skolearbeid og uformelle møter. Utformingen av spisearealene sees i sammenheng med at det er en
viktig del av skoleanleggets sentralområde. Det skal være mulig å åpne opp mellom spisearealene slik
at de kan brukes som et stort samlingsareal. Tilstøtende fellesarealer i sentralsonen vil ved spesielle
anledninger også kunne møbleres med sitteplasser til resten av skolens elever og ansatte. Trappeamfi
skal plasseres slik at det/de kan brukes som en del av spisearealet i kantina.
Andre funksjoner i spisearealet:
-

Plass til mat-/drikkeautomat (når kantina er stengt)
Plass til mikrobølgeovner og toastjern (både når kantina er åpen og stengt)
Miljøstasjoner for håndtering av oppvask og restavfall, med luke til oppvasksone i kjøkken for
levering av oppvask. Utslagsvask med silspann i tilknytning til miljøstasjonen.
Stasjoner for håndhygiene.
Om mulig: direkte utgang til en uteplass med sitteplasser.
Være arbeidsplass for uformelle møter og selvstendig arbeid for lærere og elever.
Tilrettelagt for bruk av prosjektor og lerret.
Sonedeling av arealet slik at enkelte sittegrupper er skjermet for visuell støy.
Gode lademulighet for PC/telefoner.
Informasjonsskjermer som viser ukemenyer, tilbud og andre nyheter i kantina.

Salg og servering
Salg og serveringsarealene skal dimensjoneres for langt flere brukere enn det er plass til i
spisearealet, siden mange kun vil handle i kantina og spise andre steder. For å kunne ta unna relativt
stor trafikk innenfor et kort tidsrom er det viktig at serverings- og salgsområdet er utformet slik at det
blir en logisk og effektiv kundestrøm gjennom kantina. Det skal derfor avsettes arealer for to
betalingskasser/-terminaler. Det må likevel være mulig bare å holde ett av kasseløpene åpent. Det
skal også legges til rette for å sette inn en tredje mobil kasse ved behov. For effektivt å kunne
håndtere mange kunder samtidig er det vesentlig at salgsområdet er oversiktlig. Det skal være enkelt
å bevege seg fra kassene og ut i kantineområdet, samt inn i kjøkkensonen. Både salg- og
kjøkkendelen skal kunne stenges av når salget i kantina er stengt.
Utlevering/servering skal tilrettelegges for servering av varme og kalde retter, salg av kioskvarer, frukt
og grønt, meierivarer og varm og kald drikke. I utleveringsdelen må det avsettes areal til
selvbetjeningsdisk for kaldmat og kalde produkter, selvbetjeningsdisk for varmmat, salatbar og
stasjoner for varm og kald drikke. Det skal være mulig å fylle på kaldmat og drikke fra kjølerom på
kjøkkensiden i bakkant av selvbetjeningsdiskene. Videre skal det i serveringsområdet avsettes areal
for lagring av servise og bestikk. I salg/serveringsområdet skal det være to håndvaskstasjoner, en der
brukerne kommer inn i kantina og en plassert etter betalingsstasjonene.
Støy fra kjøleskap, kjølemaskiner, automater og annet utstyr skal ikke overskride 55 dB.
Produksjonskjøkken
Produksjonskjøkkenet skal utstyres for anretning og servering av varme og kalde retter.
Produksjonsarealet skal være et åpent areal, men inndeles i ulike soner for forberedelse, produksjon
og anretning:
-

Forberedelse kjøtt og fisk
Forberedelse grønnsaker og frukt
Plass for baking
Koldtkjøkken
Varmtkjøkken

Varmt- og koldtkjøkkenet skal være hensiktsmessig plassert med nærhet til serveringsdisk.
Forberedelsessonene plasseres med nærhet til kjølelagrene.
Kjøkkenet må ha tilstrekkelig tilgang til strøm, varmt og kaldt vann og forskriftsmessig ventilasjon og
avtrekk. Oversiktlige, åpne løsninger og logisk organisering av produksjonslinjer og plassering av
lager, er med på å holde arealet ryddig og rent. I forkant av prosjekteringen bør den enkelte sone
beskrives mer detaljert med tanke på utstyr og innredning.
Kjøkkenet må kunne endres og tilpasses det behovet en får dersom det blir et krav om å servere varm
mat til alle elever. Det må være god belysning i kjøkkenet iht. gjeldende krav.
Det må være egen håndvask i kjøkken/utsalg. Håndvasken skal ha blandebatteri med varmt og kaldt
vann, såpe og tørkepapir. Ved behov skal blandebatteriet kunne betjenes uten hendene, for eksempel
lang hendel. Håndvasken skal kun brukes til vask av hendene.
Oppvask
Rommet for skrubb og oppvask skal ha direkte tilgang både fra kjøkken og spiseareal. Det skal være
oppvaskmaskin og en stor kum for skyll/desinfeksjon.
Lagerrom
Tørrvarer og andre matvarer skal oppbevares slik at det ikke er fare for forurensing. Kjøkkenet skal ha
følgende lagerrom for oppbevaring av mat og utstyr:
-

Rekvisitalager med reoler til lagring av forbruksmateriell som engangsservise, servietter m.m.

-

Kjølelager til drikkevarer og matvarer som selges i kantina (med selvbetjente salgsskap ut mot
salgsarealet, og påfyll fra kjølelagersiden)
Kjølelager til grønnsaker
Kjølelager til fisk og kjøtt
Tørrvarelager med overtrykk, for lagring av tørrede matvarer.
Fryselager

Kjøl og frys-funksjonene bør ligge nær hverandre, og i nærheten av varemottaket for kantina.
Det kan også bli aktuelt med et ekstra kjølelager til produkter som produseres på Tangvall
Tangvall/Søgnetunet (til egen kantine/gardsbutikken).
Kantinekontor
Kantineleder har behov for en kontorarbeidsplass til administrative oppgaver knyttet til kantinedriften.
Det skal derfor avsettes areal til et kontor med PC-arbeidsplass og hylleseksjon. Kontoret skal ikke bli
brukt over lengre perioder og det trenger derfor ikke direkte dagslys.
Renholdsrom
I tilknytning til kjøkkenet skal det etableres et renholdsrom med utslagsvask og plass for renholdstralle
og hyller til oppbevaring av rengjøringsmidler for renhold av kantina. Det skal også være plass til en
kombinert vaske-/tørkemaskin.
I kjøkkenet skal det være sluk i gulv. Alle rom/arealer i kjøkkenet må kunne spyles og skumlegges i
forbindelse med renhold. Gulvene skal være slitesterke og sklisikre og plassering av maskiner må
gjøres slik at sikkerhet ved bruk er godt ivaretatt.
Garderobe kantineansatte
Det etableres en garderobe for kantineansatte. I garderoben skal det være HC-toalett, som skal kunne
brukes av begge kjønn. Det skal være garderobeskap for oppbevaring av rent tøy.
Varemottak kantine
Det skal etableres effektive areal til varemottak og avfallshåndtering i tilknytning til kantinekjøkkenet.
Utformingen og tilretteleggingen skal være i samsvar med mattilsynets gjeldende krav. Varer blir levert
på paller og en må kunne trille dem fram til kjøle-, fryse- og tørrvarelager. Kjøle- og frysevarer må
kunne mottas uten at kjøle- og frysekjeden brytes. Varemottaksarealet må ligge slik til at det har enkel
tilkomst med jekketralle fra varemottaket til skolen, eventuelt direkte fra egen varerampe utenfor
kantina. Det må være satt av noe plass til å kunne pakke opp varer i skitten sone ved kjøkkenet.
Kantina skal ikke ha eget avfallsrom. Alt avfall fra kantina skal bringes til skolens felles avfallsrom hver
dag.
Dersom varer ikke kan leveres direkte til kantina skal det ved varemottaket etableres et kjølerom og et
fryserom for mellomlagring av mat og drikke. Dette har også sammenheng med at levering kan skje
mens kantina er i full drift og personalet er opptatt.
Gårdsutsalg
Det skal være et gårdsutsalg i forbindelse med kantina. Dette kan løses med hyller, kjøl/frys i
salgsdelen av kantina.

5.7 Bibliotek
Skolene skal benytte folkebiblioteket på Tangvall. Ungdomsskolen vil i tillegg ha en mindre
boksamling i forbindelse med sine trinnarealer.

5.8 IT- tjenesten
Hele skoleanlegget skal være tilpasset informasjonsteknologi (IT) på alle områder, og IT-tjenesten blir
skolens dataknutepunkt med ansvar for vedlikehold og drift av IT-utstyr for elever og ansatte, i tillegg
til servere og skolens øvrige data- og AV-utstyr.
Datakommunikasjon og nettverk både internt og eksternt blir viktigere og viktigere både for elever og
lærere for å innhente og dele informasjon og en godt fungerende IT-tjeneste må derfor være sentralt
plassert ved resepsjon og kantine.
IT-tjenesten skal dimensjoneres med arbeidsplasser for 4 personer, hvorav 2 fast ansatte, en lærling
og en ekstern reparatør. Alle rommene i IT-tjenesten må ha langt flere IT-punkter og EL-stikk enn
resten av skolen.

Figur 3 Prinsippskisse IT-tjeneste

Mottakssone
I mottakssonen skal det være et høyt mottaks-/arbeidsbord og skjermer på vegg. Her skal elevene få
hjelp og veiledning av IT-servicemedarbeidere. Det skal være plass til lading og tanking av IT-utstyr.
Verksted- og lagerrom
Kombinert verksted- og lagerrom skal ha arbeidsplass for to personer.
Hele verkstedet må ha rikelig med hensiktsmessig plasserte nettverkspunkter og stikkontakter.
Stikkontakter må plasseres ergonomisk og praktisk i forhold til benker og bord. Strømkurser må
dimensjoneres for drift og lading av inntil 20 datamaskiner på en gang.
I verkstedet skal det legges til rette for å kunne henge opp en monitor/PC-skjerm for overvåking av
datasystemer, samt for å demonstrere og vise lærlinger.
Det skal avsettes areal til lager med dype hyller på langsidene med plass til oppbevaring av IT- utstyr.
Kontor

Det skal være felleskontor for IKT-servicemedarbeidere, gjerne med glassvegg ut mot verkstedet.
Kontoret skal ha kontorarbeidsplasser med møteplass for en besøkende.

5.9 Elevtjenesten
Elevtjenestene for de to skolene samlokaliseres i en felles sone for elevtjenester.
Elevtjenestene omfatter tjenester som i hovedsak utøves av skolenes rådgivere og
skolehelsetjenesten, men også andre tjenester som psykiatriske tjenester, PPT, Oppfølgingstjenesten
og NAV i skole. Det er vanskelig å forutsi hvilke tjenester som kan være aktuelle i framtiden. De fleste
av tjenestene har ikke behov for egne kontorer, men kan dele kontor med andre.
Tjenestene skal ligge enkelt tilgjengelig for elevene, men skjermet for innsyn fra fellesområder.
Elevtjenesten skal ligge i tilknytning til servicetorg/resepsjon.

Figur 4 Prinsippskisse elevtjenester

Ventesone
Det er ønskelig med en felles ventesone til alle tjenestene, med avskjermet innsyn fra fellesområdene.
Ventesonen skal ha sitteplass til 6 personer. Her skal det i tillegg til sitteplasser være
informasjonsskjerm, hyller med brosjyrer, vanndispenser og plass til én stasjonær datamaskin (som
elevene kan bruke til å søke opp ulike utdanningsvalg m.m.).
Kontor rådgiver og andre elevtjenester
Det skal være sju identiske kontorer som skal kunne brukes av rådgivere og/eller andre elevtjenester.
Minst to kontorer skal være til rådgivere på vgs., mens fire skal være til
rådgivere/sosiallærer/miljøterapeut på ungdomsskolen. Ett kontor kan være sambrukskontor for ulike
elevtjenester. Kontorene skal ha møteplass for inntil 2 besøkende (møtedel på enden av
arbeidspulten). To rådgiverkontorer (ett for hvert skoleslag) skal ha plass til skriver tilknyttet sikker
sone.
Kontorene skal ha god lydisolasjon (konfidensialitet). Det må være mulig å skjerme for innsyn,
samtidig som det er ønskelig med gjennomlys og utsyn til fellesareal fra kontorene.
Kontor skolehelsetjenesten
Det skal være to kontorer for skolehelsetjenesten, samt ett kontor til miljøterapeut som er beskrevet i
avsnittet over.

Det ene kontoret skal ha plass til: kontorarbeidsplass, låsbare skap, et lite kjøleskap, plass til vekt og
høydemåler og håndvask. Dette kontoret skal også ha behandlingsbenk. Kontoret skal ha dør direkte
til HC WC. Kontoret skal ikke ha glassvegger.
Det andre kontoret for skolehelsetjenesten skal ha plass til: kontorarbeidsplass, sittegruppe med sofa
og stoler for inntil 6 personer, låsbare skap, et lite kjøleskap, plass til vekt og høydemåler, reol for
kopper/te/vannkoker og håndvask. Det skal også være mulig å montere vegghengt behandlingsbenk
(istedenfor sofa). Kontoret skal ikke ha glassvegger.
HC WC
I tilknytning til det ene skolehelsetjenestekontoret, skal det være et HC WC. Toalettrommet skal ha dør
både fra ventesonen og fra det ene skolehelsetjenestekontoret. Låsing av dørene må være
samordnet.
Møterom
I tilknytning til elevtjenestene skal det være to møterom, ett med plass til 8 personer og ett med plass
til 12 personer.
Hvilerom
I området for elevtjenestene skal det være et hvilerom. Dette skal kunne brukes for akutte hendelser,
eller som et skjermet venterom. Hvilerommet skal ha plass til en sofa/dagseng for hvile, samt
håndvask, speil, stol og bord. Rommet skal kunne brukes både av elever og ansatte.

5.10 Skolenes hovedlager
Det skal være ett hovedlager for hver skole. Lagrene skal lokaliseres i tilknytning til varemottak.
Lagrene skal ligge nær heis, være tilrettelagt for bruk av pallejekk og ha dørbredde slik at det kan
trilles inn varer på paller.
Lagrene skal ha plass til inventar og utstyr som ikke er i daglig bruk, samt kopipapir, lysstoffrør m.m.
Det skal være mulig å dele inn lageret for ulike brukere, f.eks. med låsbare nettingbur.

6

Særskilt tilrettelagt opplæring

Avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring organiseres i to baser, en for ungdomsskolen
(Kompetanseavdelingen) og en for den videregående skolen (Hverdagslivstrening - HT), med en del
fellesfunksjoner plassert mellom basene. De to basene vil være rimelig likt utformet og inneholde de
samme funksjonene, men basen for den videregående skolen har ett grupperom mer enn basen for
ungdomsskolen. Base for arbeidslivstrening (AT) skal ligge i vgs-delen av anlegget og beskrives i Del
4.

6.1 Innledende beskrivelse
Elever

20 elever - 10 i basen for ungdomsskole og 10 i basen for
videregående skole.

Pedagoger, assistenter og
andre faggrupper

20

Plassering i forhold til

Nær sentralsonen i anlegget, om mulig nær trinnområdene for

andre funksjoner

ungdomsskolen og noen av undervisningsarealene til den
videregående skolen. Enkel tilgang til uteområdet og av- og
påstigningsplass til bil/ skoledrosje.

Soner/funksjoner

Baser: Hovedrom med kjøkken, grupperom, stellerom,
elevgarderobe.
Fellessone: Sanserom, vaskerom, personalgarderobe og
kontor/møterom, laderom, lager.

Utforming

Varme i alle gulv (unntak lager og personalarealer)
Takheis i enkelte rom

Lydforhold

Enkelte rom må lydisoleres

Lysforhold

Gode dagslysforhold i undervisningsrom.
Sanserommet trenger ikke dagslys.

6.1.1

Særskilt tilrettelagt opplæring på ungdomstrinnet

Tangvall skole har elever fra kompetanseavdelingen på Nygård skole.
På den nye skolen planlegges det for en egen base for særskilt tilrettelagt opplæring. Basen skal gi et
særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med ulik grad av funksjonsnedsettelser og lærevansker.
Elevgruppa er heterogen, men til felles har elevene et behov for å trene på dagliglivets rutiner og
kommunikasjon og samspill - om enn i ulik grad og på ulik måte.
Organiseringen av elevene skal ivareta den enkelte elevs behov for tilknytning og relasjon til faste
voksne. Elevenes behov for oppfølging av voksne vil kunne variere. Noen elever kan ha behov for
hjelp og støtte fra flere voksne, andre kan fungere i en mindre gruppe sammen med en voksen.
Enkelte elever vil kunne trenge skjermede omgivelser som sikrer oversiktlighet, nærhet og ro.
Samtidig skal alle elever oppleve at de er en del av et større fellesskap og samhandle med andre barn
og voksne. Det er derfor avgjørende at basen gir mulighet for inndeling i større og mindre grupper og
rom for et varierende antall voksne.
Basen for særskilt tilrettelagt opplæring skal være en integrert og naturlig del av skolemiljøet på nye
Tangvall skole. Basen skal plasseres på en slik måte at det legger til rette for sosial og faglig
inkludering og samhandling med resten av elev- og fagmiljøet på skolen. Elevene skal så langt som
mulig inkluderes i ordinær undervisning. Det er alltid den enkelte elevs individuelle behov og
muligheter for vekst og utvikling som er bestemmende for valg, og når deltakelse i de ordinære
klassene ikke er hensiktsmessig, skal basen kunne benyttes. Basen skal plasseres slik at det er enkelt
for eleven å være sammen med andre elever på trinnet sitt, enten ved å besøke trinnområdene eller
gjennom å få besøk av elever i egen base. Basen skal ikke gjemmes vekk eller lukkes for
omgivelsene.

Basen skal utformes med varierte og fleksible arealer. Det gir muligheter for et mangfold av aktiviteter,
og rom for å skape verdifulle opplevelser og gode lærings- og utviklingsmuligheter.
Med bakgrunn i elevenes opplæringsbehov har basen behov for rom og arealer som gir muligheter for;
-

6.1.2

å fremme åpenhet og samarbeid
at sammensetning av grupper kan tilpasses endringer i funksjonsnivå
effektiv utnyttelse av bemanning og areal
å styrke elevens læring og utvikling av kompetanse og ferdigheter gjennom tilrettelegging av
varierte læringsmiljø
trening i dagliglivets hverdagsaktiviteter
stor variasjon i opplevelser, lek og erfaringer gjennom et stimulerende miljø
plass til fysisk aktivitet og lek
gi gode vilkår for kommunikasjon og samspill
trygghet, omsorg, hvile og ro
å skape noe nytt

Særskilt tilrettelagt opplæring Søgne vgs

Hverdagslivstrening og arbeidslivstrening er to særskilt tilrettelagte opplæringstilbud. Tilbudene skal
ikke samlokaliseres. Hverdagslivstrening skal samlokaliseres med basen til ungdomsskolen.
Arbeidslivstrening
Arbeidslivstrening er et opplæringstilbud for elever som har ulike grader av funksjonsnedsettelse og
lærevansker, og som tar sikte på å oppnå en kompetanse som gir muligheter i arbeidslivet. Tilbudet
retter seg inn mot yrkesforberedende utdanningsprogram, og aktuelle programområder for elever som
søker seg til Søgne vgs. er: Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Naturbruk, Teknikk og
industriell produksjon. For beskrivelse av arbeidslivstrening vises det til del 4.
Hverdagslivstrening
Hverdagsliv er et opplæringstilbud til elever med ulike behov for forsterket oppfølging. De fleste har
også behov for fysisk tilrettelegging. Opplæringen skal ta utgangspunkt i den enkelte elev og legge
grunnlaget for at eleven blir rustet til et aktivt liv i dagsenter, arbeid, hjem og fritid etter fullført
videregående opplæring. Aktuelle fokusområder for opplæringen er: dagliglivets aktiviteter ADL,
kommunikasjon og samspill, fysisk trening og aktivitet, estetiske aktiviteter, mat og helse, forberedelse
til arbeid og aktivitet på dagsenter, arbeidsliv og fritid.

6.2 Beskrivelse av rom og funksjoner for hverdagslivstrening
Det etableres to baser, en for ungdomstrinnet og en for videregående nivå, med følgende funksjoner i
hver base:
Hovedrom med kjøkken
Hovedrommet skal være så stort at hele gruppa med elever og voksne kan være der for felles
bespisning og samling. Hovedrommet skal dimensjoneres for inntil 20 personer.
I hovedrommet skal det være et kjøkken som skal kunne brukes både for opplæring/ trening på ADLferdigheter og for tilbereding av skolemåltider (enkel matlaging). Kjøkkenet skal kunne brukes til
opplæring for 2-3 elever om gangen. Kjøkkenet skal ha komfyr, dobbel oppvaskkum og arbeidsbenk.
Under arbeidsbenken skal det være låsbare skap og skuffer for kjøkkenutstyr og tekstiler. Det skal
være plass til oppvaskmaskin, kjøle-/fryseskap og mikrobølgeovn. Kjøkkenet må være tilpasset
rullestolbrukere.

Det skal være spiseplass til 20 personer. Det skal være bord som kan settes sammen til ulike
formasjoner – til et felles langbord eller små bord spredt rundt i rommet. Disse bordene skal også
kunne brukes for arbeid med kunst- og håndverksaktiviteter. Rommet skal tåle våte og sølete
aktiviteter. Det skal være gode løsninger for lagring av materiell og utstilling av elevarbeider.
I rommet skal det være en håndvask med berøringsfritt armatur. Det skal være miljøstasjon for
håndtering av avfall.
Grupperom
I basene skal det være henholdsvis tre og fire grupperom. Grupperommene skal kunne brukes til ulike
funksjoner som datatrening, trening med tekniske hjelpemidler, en til en undervisning m.m.
Noen elever kan ha behov for hvile i løpet av skoledagen av helsemessige årsaker. Ett av
grupperommene skal ha takheis, og det skal være plass til en seng i rommet.
Ett av grupperommene bør innredes slik at det ivaretar behov som kan oppstå ved utagering eller
selvskading (dette rommet må lett kunne tømmes for alt utstyr).
Stellerom
Stellerommet skal ha HC WC, håndvask, dusj og stellebenk. Stellebenken må på enkelt vis kunne
stilles i forskjellige høyder tilpasset høyden til den enkelte voksne. I stellerommet skal det også være
vaskemaskin og tørketrommel. Det trengs skapplass til håndklær og engangsutstyr.
Det skal installeres takheis i rommet.
Elevgarderobe
Elevene skal ha hvert sitt låsbare garderobeskap. Disse legges i tilknytning til inngangen til basen. I
garderoben må det være god plass til av- og påkledning for elevene. Det skal være tilgang til et HCelevtoalett i umiddelbar nærhet til garderoben.
I garderoben skal det være et tørkeskap, felles for både elever og ansatte i basen. Det skal være
takheis i garderoben.

6.2.1

Fellesfunksjoner for begge basene

Fellesfunksjonene plasseres slik at de er tilgjengelige fra begge basene.
Musikk- og aktivitetsrom
Elevene i basene har behov for tilgang til et musikk- og aktivitetsrom. Det planlegges ikke for et eget
rom til denne funksjonen. Hovedrom i basene, ungdomsskolens musikkrom, samt treningsrom i
idrettshallen kan benyttes.
Sanserom
Avdelingen skal ha et sanserom. Sanserommet skal gi gode muligheter for å skape gode
sanseopplevelser og kommunikasjon. Sanserommet skal utformes for å stenge ute forstyrrende lyder,
lys eller andre påvirkninger som kan være til hinder for opplevelse, læring og avslapning.
Sanserommet skal oppleves som et spennende sted å være, ved bruk av for eksempel lyssetting og
ulike materialer, sitte-/liggemuligheter m.m.
I andre rom i basene, og gjerne også utenfor basene - i skolenes fellesarealer, bør innredning ha
fokus på sansestimulerende tiltak. Annerledes sanseforutsetninger innebærer at man må være opptatt
av å skape miljøer, situasjoner og aktiviteter som er i samsvar med det elevene kan forholde seg til.
Rom bør bidra til å skape gjenkjenning og trygghet, for eksempel ved at det ved innganger og
korridorer er ting å kjenne på/ markører som symboliserer rommenes innhold og som kan skape
gjenkjenning og forventning om hva som skal skje.

Vaskerom for ADL-trening
Det skal være et eget vaskerom med vaskemaskin, tørketrommel, plass til tørkestativ på gulv og hyller
til reint tøy, til bruk i ADL-trening.
Lager elevenes utstyr
Det etableres lagerrom for oppbevaring av elevenes utstyr og hjelpemidler.
Laderom
I nærheten av inngangen etableres et rom for lading av elektriske rullestoler. Rommet skal være godt
ventilert. Det skal være plass til 12 rullestoler i rommet.
Personalgarderobe
I personalgarderoben skal de ansatte på basen kunne skifte sko og tøy, og det skal være knagger for
oppheng av tøy. Personalgarderoben skal ha god plass til å henge fra seg tøy. Personalgarderoben
skal ligge nær inngangen til basen slik at personalet enkelt kan hjelpe elevene i sin garderobe. I
tilknytning til personalgarderoben skal det være to personaltoalett, som også skal kunne brukes til
skifterom.
Kontor og møterom
Ansatte som jobber i disse basene kan ofte ikke forlate elevene for å ta pause, og det er derfor behov
for et lite skjermet personalareal i fellessonen mellom basene. Et eget kontor/møterom vil kunne gjøre
det lettere for personalet å støtte hverandre, utveksle erfaringer, gi korte beskjeder, ta telefoner, gjøre
enkelte kontoroppgaver m.m.
Det skal være et kombinert kontor og lite møterom for de ansatte. Kontoret/møterommet skal utformes
som en sammenhengende funksjon, men kan deles i to rom. Kontorarbeidsplassen kommer i tillegg til
andre arbeidsrom og bruk av personalfunksjoner i anlegget.
I kontoret/møterommet skal det være en avskjermet kontorarbeidsplass som skal kunne brukes av alle
ansatte på basen. Møterommet skal møbleres med sitteplasser og bord for 4-5 personer. I
møterommet skal det være plass til et integrert lager (skyvedørsgarderobe e.l.) for oppbevaring av
undervisningsmateriell.
Bruken av kontorarbeidsplassen og møterommet skal være tidsavgrenset og varierende over dagen,
og det er derfor ikke behov for direkte tilgang på daglys og utsyn. Det er imidlertid ønskelig med bruk
av glassvegger for å sikre tilgang på indirekte dagslys, samt for oversikt ut mot resten av basen (men
med delvis frosting). Kontoret skal være lydisolert.
Avdelingsleder skal ha kontor sammen med skolens øvrige ledere. Lærerarbeidsplassene etableres
sammen med øvrige lærere på de respektive skolene. Ansatte skal dele pauserom med skolenes
øvrige tilsatte. Når det er større samarbeidsmøter i personalet, kan skolenes
møterom/auditorium/personalrom benyttes.
Kaldtlager
Det avsettes areal til et kaldtlager for oppbevaring av sykler og annet utstyr til utendørsaktiviteter.
Lageret skal ha tilgang på strøm, for lading av EL-sykkel. Denne funksjonen bør ligge i tilknytning til
inngangsparti og garderober.
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Idrettsarealer

Skolene har behov for idrettsarealer innendørs med kapasitet til 4 samtidige elevgrupper.
Idrettshallen planlegges med:
-

Flerbrukshall, mål 25 x 45 m, med mulighet for å dele i tre saler
Basis-/turnhall, mål 23 x 20 m
Klatrevegg
3 treningsrom (motorisk-/basisrom eller evt. aerobic/tøye/danserom, samt
kondisjonstreningsrom og styrketreningsrom)

I tillegg skal det innendørs idrettsanlegget inneholde et aktivitetsrom/sosialt rom, møterom, vaktrom,
garderober, toaletter, lagerrom og nødvendige driftsrom.
Det skal være tørrskodd forbindelse mellom skoleanleggets sentralsone og idrettsanlegget. Dersom
det er mulig, er det en fordel om idrettsanlegget bygges sammen med og integreres i skoleanlegget
for å kunne ha sambruk på funksjoner som foajé og kantine. Idrettsanlegget skal også ha en egen
inngang med en foajé slik at anlegget skal kunne brukes uavhengig av skoleanlegget forøvrig.
Alle funksjoner i idrettsanlegget som kan gi tilskudd i form av spillemidler skal dimensjoneres for dette,
så sant kravet til utforming er mulig å oppnå. Dersom målene som er oppgitt i programmet ikke
tilfredsstiller krav for å få tildelt tippemidler, skal arealene i utgangspunktet økes.
I tillegg til et innendørs anlegg skal det også være et stort utomhus idrettsanlegg. Innholdet i dette
anlegget er beskrevet i del 5 Uteområde.

Figur 5 Prinsippskisse idrettsarealer

7.1 Flerbrukshall
Anlegget skal ha en flerbrukshall som skal kunne brukes til ulike formål, ulike aktiviteter og med
varierte gruppestørrelser, og må kunne deles i tre like store saler. Ulike aktiviteter og ulike
gruppestørrelser vil kreve ulik hallstørrelse fra en hel hall, 2/3 hall (to saler) eller 1/3 hall (en sal). Det
er ikke ønskelig med mye innsyn til hallene, men i den ene salen må det i hvert fall være mulig å
skjerme for innsyn slik at en unngår at elever ikke vil være med på kroppsøvingsaktiviteter fordi andre
sitter og ser på.
I hallen skal det være oppmerking for baner for følgende innendørsaktiviteter:
-

1 håndballbane
1 innebandybane
1 tennisbane
6 badmintonbaner
4 basketballbaner (en hovedbane på langs og tre treningsbaner på tvers i hver sin sal)
4 volleyballbaner (en hovedbane på langs og tre baner på tvers i hver sin sal)

Alle baner skal ha nødvendige sikkerhetssoner uten hindringer.
Basketballstativene til hovedbanen og foran tribunen skal festes i tak med elektrisk hev/senkmekanisme.
Skilleveggene mellom salene skal være tette og gi tilfredsstillende lydisolering, samtidig som de må
være enkle i bruk.
Gangpassasje mellom salene må organiseres slik at en beveger seg fra en sal til en annen uten å
komme i konflikt med de aktiviteter som skjer i salene.
Den frie takhøyden (under dragere, lysarmatur osv.) skal være minst 7 meter over hele aktivitetsflaten.
Alle vegger og overflater i flerbrukshallen skal tåle belastninger fra ballspill, veggfast utstyr for
kroppsøving og andre aktiviteter. Deler av de faste veggene bør være plane og fri for enhver hindring
slik at de kan brukes som treningsvegg for ulike balløvelser. Opp til 3 m over gulvet bør veggene være
glatte uten framspring. Alle brytere og kontakter skal innfelles i vegg.
Dørene må helst ligge i plan med vegg, eller tilbaketrukket. Alle dører skal slå ut fra hallen, og
plasseres med tanke for aktiviteter i hallen. Det er viktig at dørene er store nok til å få inn utstyr til
aktivitetene, og utstyr og maskiner til reparasjoner og vedlikehold. Eksempelvis lift og
rengjøringsmaskiner. Dører og garasjeporter må være terskelfrie.
Sportsgulvene og overflater i flerbrukshallen må være lette å rengjøre og tåle slitasjebruk. Det skal
være festeanordning/veltesikring for håndballmål (i flukt med gulvoverflate) og søylefester i gulv til
volleyball (med lokk som går i flukt med gulvoverflate).
Hallen/salene må kunne brukes som et stort samlingsrom for hele skolen og ved eksamen og
tentamener gjennom skoleåret. Dette krever et slitasjesterkt gulv og brede rømningsveier
(dimensjonert for 1000 personer med tanke på publikum på arrangementer utenom skoletid og en
eventuell framtidig utvidelse av skolen). Gjennomføring av eksamen setter også krav til IT-løsningen i
hallen, bl.a. god nettdekning.
Det skal være lydanlegg og mulighet for å vise på skjerm/lerret ved scenen i flerbrukshallen, samt
mulighet for mobile lydanlegg i salenhetene.
Innslipp av dagslys vil gi gode estetiske og trivselsmessige kvaliteter i anlegget. Direkte sollys inn i
hallen vil imidlertid være svært sjenerende for mange idrettsaktiviteter, og plassering av eventuelle
vindusflater må derfor planlegges nøye. Eventuelle vinduer må kunne blendes og tåle de samme
påkjenninger som veggene. Vinduene må være blendingsfrie i begge retninger.

Hallen skal ha en «tjukkas», som gjerne kan lagres hengende på den ene kortveggen for å spare
lagerplass.
Det skal være ballfangernett foran elementvegg til sosialt rom/scene og ev. vinduer.
Krav til innhold i salenhetene:
-

Ribbevegg, bom, tau og ringer
Basketballkurver
Oppmerking og tilrettelegging for basket (ikke full banestørrelse), volleyball og badminton
Nærliggende drikkeposter med mulighet for påfylling av vannflasker

7.2 Basishall / turnhall
Anlegget skal ha en egen hall til basistrening og turnaktiviteter med en aktivitetsflate på 20mx23m.
Hallen skal ha et stort utvalg av matter og skumapparater, samt nedfellbar trampoline og grop fylt med
fast eller løs skumgummi.
Utvikling og trening av grunnmotorikk som balanse, koordinasjon, styrke, spenst og bevegelighet
gjøres best i en hall der alle apparatene er tilgjengelige og står framme. Hele poenget med en
basistreningshall er derfor at den skal ha permanent oppmontert utstyr slik at den er enkel å ta i bruk.
Det må være søylefester i gulv til turnapparater (bom, svingstang, opplegg for takskinner til turutstyr
(ringer).
Hallen vil egne seg godt som en spesialhall for turntrening, men basistrening er viktig i alle idretter,
både for å oppnå bedre resultater og for å forebygge skader.
Ett av garderobesettene bør ligge nær basishallen.
På samme måte som ved flerbrukshallen skal det også utenfor basishallen finnes nærliggende
drikkeposter med mulighet for påfylling av vannflasker.
I tilknytning til hallen skal det være et eget lagerrom til ekstra brukerutstyr som ikke står fast montert i
hallen.

7.3 Rom til klatring
I tilknytning til hallen skal det etableres en klatrevegg. Klatreveggen skal tilfredsstille kravene til små
lokale anlegg i Kulturdepartementets veileder for klatreanlegg (V-0974 B, 2015). Bredde skal være
minimum 12 m, overheng minimum 5 m og fri takhøyde minimum 10 m.
Klatreveggen skal være fysisk adskilt fra spilleflaten i idrettshallen. Klatring medfører kalkstøv, slik at
det beste er et eget rom til denne aktiviteten. Av hensyn til sikkerheten må det være mulig å låse av
rommet som klatreveggen er i.
Tekniske krav for tilrettelegging for klatrevegg skal følges, deriblant disse:
•
•
•

UNE 12572 (Norm for klatrevegger)
NBE. EA-95 (Norm gjeldende stålkonstruksjoner)
NBE. AE-88 (Statiske beregninger av bygninger). (se lenke for ytterligere krav:
http://www.klatring.no/Anlegg/Anlegginne/Tipstilbyggingavklatrevegg/tabid/5916/Default.aspx).



For sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for klatreanlegg vises det til NS-EN 12572, del 1-3.

I tillegg skal klatrerommet inneholde et buldreområde.

Det er viktig med god belysning og klare kontraster i rommet. Det er en fordel med lys vegg og
mørkere farge på klatretakene. Det skal unngås hemmende refleksjon fra veggen, for eksempel på
grunn av maling eller direkte sollys. Det bør installeres en sentralstøvsuger i rommet for å legge til
rette for god rengjøring.

7.4 Treningsrom
7.4.1

Styrkerom

Rommet skal ligge nær flerbrukshallen, men ha lydavskjerming mot denne. Det skal være plass til at
inntil 20 personer kan trene samtidig på styrkeapparater, det skal også være plass til instruktører.
Arealkrav pr. person er ca. 5 m², som inkluderer plass til treningsapparater, nødvendig friareal,
kommunikasjons- og instruksjonsareal. Litt av arealet skal avsettes til uttøying med plass til
ribbevegger og speilvegg.
Styrkerommet utstyres med lette og bevegelige apparater som:
-

sekvenstrening
håndapparater
vekter, vektløfterstativ -knebøy/benkpress/markløft
krosstrening olympiastenger med låser
slynger / takhengt utstyr

I tillegg skal det avsettes et område for oppheng av boksesekk
Rommet må kunne organiseres i avdelinger, og det er ønskelig med en rombredde på minst 6 m som
vil gir mulighet for å sette apparater i to rekker. Krav til takhøyde i styrkerommet er 4 m.
Gulvet i rommet skal ha sklisikkert belegg som tåler punktlaster fra benker og apparater, samt fall fra
vekter. Vegger må tåle innfesting og belastning fra veggfast utstyr og utsatte steder må sikres spesielt.
Det må også være festemuligheter i tak for slynger, boksesekk etc. Sirkeltreningsapparater skal kunne
plassers samlet og være klar til bruk for gruppeundervisning eller enkeltelever.
Styrkerommet skal ha nødvendige støydempingstiltak, både for de som trener i rommet og ikke minst
ut av lokalet.
Rommet skal ha nærhet til en drikkestasjon, ha uttak til oppkobling mot musikkanlegg med faste
høyttalere og tilrettelegges for bruk av digitale verktøy (pc, prosjektor ol.).

7.4.2

Kondisjonstreningsrom

I idrettsanlegget skal det etableres et rom tilrettelagt for oppvarming og trening av kondisjon og
utholdenhet. Rommet skal ha plass til ulike apparater og det er ønskelig at rommet er på ca. 70 m²
med glassvegg/innsyn til styrkerommet. Det skal avsettes plass til spinningsykler, tredemøller,
stepmaskiner, krosstrening og ro-apparater (consept-maskiner).
Kondisjonstreningsrommet skal ha nærhet til en drikkestasjon, ha uttak til oppkobling mot
musikkanlegg med faste høyttalere og det skal tilrettelegges for bruk av digitale verktøy i rommet (pc,
prosjektor ol.). Rommet skal være lydavskjermet fra tilstøtende rom.

7.4.3

Motorisk trening og basistreningsrom

I tillegg til basistreningshallen skal det tilrettelegges et kombinert rom for motorisk trening og
basistrening (balanse, bevegelighet m.m.). Rommet er tenkt brukt av mindre grupper og ha utstyr som
krever mindre plass enn det utstyret som står fast montert i basistreningshallen.
Rommet skal være på ca. 70 m² med glassvegg/innsyn til styrkerom og rom for kondisjonstrening.
Rommet skal ha flatt gulv. Det skal være utstyrt med matter og annet utstyr til aerobictrening og
tøying, som ribbevegger, speilvegg, gummiballer, bozuballer, puter og matter. Rommet skal også ha
muligheter for slyngetrening (krever festemulighet i tak).
Det kan gjerne være store vinduer med dagslys på en vegg (med mulighet for blending). Rommet skal
ha uttak til oppkobling mot musikkanlegg med faste høyttalere og det skal tilrettelegges for bruk av
digitale verktøy (pc, prosjektor ol.). Det må være god lydisolasjon mot tilstøtende rom. Minimum
takhøyde er 4 m.

7.5 Sosialt rom/dans/scene med lager
På den ene kortsiden av idrettshallen skal det etableres et rom på 100 kvm, med lengde er ca., 12
meter og bredde ca., 8,5 meter. Rommet skal være spesialtilpasset og ha funksjon som sosialt rom,
danserom og scene mot idrettshallen. Det skal være mulighet for å stenge av rommet mot idrettshall
med elementvegg. Sceneåpning mot idrettshall skal være 5 meter høy og 9 meter bred. Tilkomst til
scene må være universelt uformet,
Det skal være direkte tilkomst inn til et lager på 10 kvm. Lageret kan utformes som nisje i vegg, gjerne
med skyvedører, rulleport eller lignende, og det skal være enkelt å finne frem og frakte utstyr inn og ut
av lageret.
Rommet skal ha takhøyde på minimum 5 meter. Taket skal dimensjoneres for oppheng av lysrigg og
lydanlegg. Materialvalg i vegger og tak må være robust og tilpasset rommets bruk.
Rommet skal inneholde elementer som:






Håndbarrer på vegg for dans
Gulv egnet for dans
Speil på vegg 6 meter lengde og 2,5 meter høyde. Speil skal kunne lukkes igjen med
3 + 3-utforming,
Lysrigg og lydanlegg
Scenetepper

7.6 Elev- og treningsgarderober
7.6.1

Elevgarderober

Det skal være 4 sett med elevgarderober; totalt 8 garderober med hvert sitt dusjrom og HC-toalett.
Garderobene skal betjene både det innendørs- og det utendørs idrettsarealet. to av garderobesettene
skal ligge nær hallen og de ulike salenhetene, ett av garderobesettene skal ligge nær de andre
treningsrommene og basishallen og ett sett skal ligge nær utendørsanlegget. Alle garderober skal
dimensjoneres for 20 personer. Med tanke på renhold må det skilles mellom ren og skitten sone i
garderobene.
Garderobene må utformes slik at det ikke er innsyn utenfra når dørene er åpne. Til hver
garderobeplass skal være tre kleskroker på vegg. Det skal legges til rette for noen små låsbare skap i

hver garderobe. Alt vegghengt utstyr må ha solide fester og alt gulvstående utstyr utformes slik at det
er enkelt å komme til for rengjøring (eventuelt montering på sokkel). Det skal etableres en sone med
vask og speil på vegg i alle garderober.
Gulvet i hele garderobearealet må være sklisikkert og fuktisolert, kunne høytrykkspyles og må ha et
fall mot sluk på minimum 2 %. Det skal anvendes gulv som er enkelt å rengjøre, og som ikke tar opp i
seg lukt eller urenheter.
Dusjene bør være termostatstyrte med vanntemperatur, maks 40 °C ved automatisk regulering ca. 3740 °C. Røropplegg skal være skjulte og det skal også være sluk i gulv i omkledningsrommet.
Utvendige hjørner skal beskyttes med hjørnebeslag. Det skal være dusjbåser (sidevegger mellom
hver dusj). Sideveggene må utformes og festes slik at de tåler hard bruk.
Samlet størrelse på en garderobeenhet, med toaletter og dusjrom skal være ca. 50 m².

7.6.2

Lærer-/dommergarderobe

Det skal etableres 8 lærer-/dommergarderober. I hver lærer-/dommergarderobe skal det være
omkledningsmulighet, dusj og toalett. Garderoben skal også ha plass til noen låsbare skap med plass
til skiftetøy og personlige eiendeler. Det skal plasseres en lærergarderobe ved hvert garderobesett for
elevene. Størrelsen på sju av garderobene skal være på ca. 5 m², en skal være litt større (HC).
Disse garderobene skal også kunne brukes av elever som av ulike grunner ikke ønsker å dusje med
andre.

7.7 Utstyrslager og rom for styring av lyd/lys
Det skal være ett utstyrslager til hver saIenhet/treningsrom, til sammen 7 stykker. Minst ett av lagrene
i håndballhallen skal ha plass til å lagre langt utstyr som volleyballnett, høydehopputstyr, turnutstyr
etc. Lagrene til styrketreningsrommet, kondisjonstreningsrommet og flerbrukshallen er beregnet på
tungt utstyr. Alle lagre skal være i plan med det rommet de betjener og ha terskelfri tilkomst. Dørene til
lagrene i flerbrukshallen bør være garasjeporter. Porten plasseres fortrinnsvis mot hallens langside
(salens kortside) med en åpning på minimum 2,20 m. Høyde bør være minimum 2,5 m, gjerne høyere.
Ved flerbrukshallen er det også behov for et teknisk rom til styring av lyd og speakertjeneste ved
arrangementer, gjerne også med automatisk styring av skillevegger og lys.

7.8 Areal til andre brukere av hallen, inkludert driftsfunksjoner
Inngangsparti/foajé
Hovedinngang utenom skoletid for andre brukere av idrettshallen skal være gjennom et eget
inngangsparti for selve hallen. Dette vil også være den vanlige publikumsinngangen dersom ikke
skolens sentralområde og kantine er i bruk. Inngangen til idrettshallen for elevene i skoletiden skal
være via en tørrskodd forbindelse fra sentralområdet i skoleanlegget.
Inngangspartiet skal bestå av en foajé med noen sitteplasser og mye gulvplass, som bl.a. kan brukes
ved arrangementer til salg av billetter m.m. I foajéen skal det være plass til montere med utstilling av
pokaler og andre premier o.l. for idrettslag som bruker hallen. Fra foajéen skal det være direkte
inngang til idrettshallen (for publikum) og garderober (for utøvere, dommere og trenere), samt til
vaktrom og toalettanlegg. Det skal også være kort vei til renholdsrom og andre driftsrom for
idrettshallen.

Publikumstoaletter
Med inngang fra foajéen skal det være toalettanlegg som i første rekke er tenkt til publikum ved
arrangementer, turneringer/kamper utenom skoletid. Toalettanlegget skal ha forrom med vask og 4
toalettrom til hvert kjønn. I tillegg skal det være ett felles HC-toalett.
Tekjøkken/kiosk
I foajéen skal det være et lite tekjøkken med mulighet for kiosksalg ved arrangementer og
turneringer/kamper utenom skoletid. I skoletiden er det meningen at alt salg av drikke og matvarer
skal skje i kantina.
Tekjøkkenet skal ha dør fra foajéen og enkel innredning med en liten disk med vask og plass til
kaffetrakter og mikroovn, overskap, kokeplate, kjøleskap og oppvaskmaskin. Salg skal skje i en luke
mot foajéen. Luken må kunne stenges når tekjøkkenet/kiosken ikke er i bruk.
Utenfor tekjøkken/kiosk skal det være gulvplass og strømpunkter til oppsetting av salgsautomater.
Det er et viktig poeng for fylkeskommunen og kommunen at vareutvalget i automater og kiosk skal ha
den samme sunne profilen som varer i kantina.
Tribune
Det skal etableres en tribune som skal gi plass til cirka 300 tilskuere. Tribunen skal utformes som
trappetribune i 3-4 trinn langs langsiden av hallen. Arealet under tribunen kan utnyttes til lager,
garderober eller lignende.
Generelle føringer for utforming av tribuner:









siktlinjer skal være fri for søyler og andre hindringer (bl.a. basketballkurver)
adkomst uten å krysse de aktives trafikkareal og hallens aktivitetsflate
adkomst fortrinnsvis direkte fra foajé
bredde for sitteplasser skal fortrinnsvis være 0,5 m, minimum 0,45 m
fri siktlinje skal for de fleste hallidrettene krysse nærmeste begrensningslinje for spilleflaten
maksimalt 0,5 m over gulvet
det skal være lett adkomst til toaletter og andre servicearealer;
det skal være plasser for rullestolbrukere, minimum fem plasser.
Generelle mål inntrinn og opptrinn sittetribune: 0,8 m inntrinn og 0,4 m opptrinn.

Vaktrom
Ved foajéen skal det være et vaktrom. Vaktrommet skal være et kombinert drifts- og tilsynsrom, og
skal være stedet å henvende seg dersom noe ikke virker eller uforutsette ting oppstår. Utenom
skoletid vil dette være stedet hvor en tilsynsvakt vil ha tilhold.
Vaktrommet skal utstyres med en kontorarbeidsplass og hylleseksjon, nøkkelskap og arkivskap for
byggdokumentasjon. Kontoret skal ha plass til vegghengte skjermer og nødvendig utstyr til kontroll og
styring av ulike driftssystemer i hallen. Kontoret skal ha direkte innsyn til flerbrukshallen, men trenger
ikke dagslys.
Kontorer til idrettsforeninger/klubber
Det skal etableres to kontorer som skal kunne brukes av ulike idrettsforeninger/klubber. Disse bør
ligge nær foaje og møterom.
Kontorer og møterom erstatter tilsvarende funksjoner i eksisterende klubbhus, som vil bli reetablert på
nordsiden av E39.
Møterom

Ved foajéen skal det være ett møterom til lag og foreninger. Rommet skal innredes med møtebord og
stoler til 10 personer, samt noen skap for oppbevaring av permer o.l. Møterommet skal ha hvittavle på
den ene kortsiden også tilrettelegges for digital tavle, prosjektør og mulighet for videokonferanseutstyr
og digitale samhandlingsplattformer med lyd og bilde. Rommet skal ha tilstrekkelig med strømuttak og
god nettilgang for alle brukere.
Renholdsrom
Idrettsanlegget skal ha ett stort renholdsrom, som både er større og kommer i tillegg til
renholdsrommene som er beskrevet i kap. 8. Renholdsrommet i idrettsanlegget skal bl.a. ha:
-

Utslagsvask med svingbart blandebatteri
Plass til renholdstraller
Plass til støvsuger
Plass til lagring, lading, tømming og fylling av renholdsmaskiner
Moppevaskemaskin med lo-kasse (trefaset strøm)
Kjøleskap for oppbevaring av fuktige mopper og kluter.
Avlastningsbord for mopper
Medisinskap for førstehjelp, bl.a. øyeskylling
Lager/integrerte hyller med skyvedør til nærlagring av vaskemidler, kjemikalier, hygienepapir
og annet forbruksmateriell.
Vaskemaskin og plass til gjenglemt tøy

I rommet skal det være et sluk som er tilpasset tømming og skylling av renholdsmaskiner, tappekran
for påfylling av vann og EL-stikk for lading av maskiner.
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Bygningsdrift og renhold

(NB: antall kontorer/garderobeplasser og utforming av driftsfunksjonen må avklares.)
Bygningsdrift og renhold omfatter rengjøringstjenester, vaktmestertjenester og vedlikehold, varemottak
og lager, samt avfallshåndtering. Det skal etableres et eget område i bygningsmassen der sentrale
rom og funksjoner til disse tjenestene er samlet. Unntaket er kontorene til driftsleder og renholdsleder,
som skal ligge nær skolens resepsjon for å være tett på der ting skjer. En naturlig plassering for resten
av rommene vil være nær skolens utvendige varemottak og henteplass for avfall, som skal ligge
skjermet fra hovedinngang og anleggets naturlige gang- og sykkelveier slik at det ikke oppstår
konflikter og farlige situasjoner ved levering av varer og henting av avfall.
Kontor bygningsdrift
Det skal være et kontor med to arbeidsplasser for bygningsdrift. Kontoret skal ha hylleseksjon og
låsbare arkivskap til byggdokumentasjon. Det skal være plass til vegghengte skjermer og nødvendig
utstyr til styring av driftssystemer (SD-system, adgangskontrollsystem etc.). Kontoret er regnet som
faste arbeidsplasser og må derfor ha dagslys. Kontoret skal ligge nær skolens resepsjon.
Verksted
Verksted for vaktmester/ driftspersonell til utføring av enkle vedlikeholdsoppgaver. Her skal det også
være lagerplass for håndverktøy, utstyr og forbruksvarer knyttet til vedlikehold og drift av anlegget.
Verkstedet skal ha en arbeidsbenk med en solid benkeplate og nok plass til at enkle reparasjoner kan
gjennomføres. Vaktmester/driftspersonell skal også kunne bruke funksjoner i den videregående
skolen sine Praksis- og øvingshall.
Garderober
Det etableres en felles garderobe for drifts – og renholdspersonell. Garderoben skal ha plass til 8
garderobeskap og ett låsbart dusj- og skifterom. Det skal være toalett i nærheten.
Kaldtlager/garasje
Det skal etableres et kaldtlager/garasje for skolens biler, tilhenger, snøfres, plentraktor/gressklipper,
høytrykkspylere og lift.
Kontor renholdsleder
Renholdsleder har behov for eget kontor. Kontoret skal utstyres med standard kontorinnredning og ha
plass til møte med 2 personer. Kontoret skal ligge nær resepsjonen og kontoret til driftsleder. Kontoret
er en fast arbeidsplass med behov for dagslys.
Renholdssentral
Det er behov for en sentralt plassert hovedrenholdssentral, med plass til moppevaskemaskin,
tørkemuligheter, kjøleskap for mopper og lager for vaskemidler og utstyr. Renholdssentralen må ha
god plass til renholdstraller og lagring, lading og tanking/tømming av renholdsmaskiner. Det skal være
enkelt å komme til bak vaskemaskiner for å rense filter e.l. Moppevaskemaskin skal ha automatisk
såpedosering.
Det skal være plass til to vaskekummer med mulighet for å koble til vannslange (for å spyle utstyr).
Det skal være sluk i gulv med rist (ca. 1,5 m x 1 m) for å tømme skittent vann og spyle maskiner og
rengjøringsutstyr. Det skal være enkelt å avmontere og rengjøre sluket.

Lager renhold
Lager for renhold skal ligge nær renholdssentralen. Her skal toalettpapir, tørkepapir, såpe og
rengjøringsutstyr lagres. Det skal også være et kjemikalieskap som sambrukes av renhold og drift.
Desentraliserte renholdsrom
På alle plan og i ulike fløyer vil det være behov for renholdsrom/-stasjoner. Antallet vil avhenge av
utformingen av bygningene. Stasjonene skal være store nok til å romme stor renholdstralle, stor
utslagsvask og liten hylle med desentralisert lager for kjemikalier / såpe, samt noe hygienepapir. Det
må være sluk i gulv og plass til å fylle/tømme en renholdsmaskin. Renholdsrom i verkstedsarealene
må gjerne være litt større enn de andre rommene for å ha plass til litt mer spesialutstyr.
Avfallshåndtering
Skolen skal et nedgravd avfallshåndteringssystem med lett adkomst for renovasjonsbiler, plassert
med tanke på enkel og effektiv avfallshåndtering. Matavfall må ha kjøling.
Søppeltømming og kildesortering vurderes spesielt for hele anlegget, i samråd med
renovasjonsselskap. Plassering av kildesorteringsstasjon skal være i tråd med gjeldende forskrifter
for brannsikring etc.
Det skal avsettes areal for desentraliserte kildesorteringsstasjoner /miljøstasjoner i ulike deler av
anlegget. Hver stasjon skal ha egne beholdere for innsamling av papir, glass/metall, biologisk avfall,
plast og restavfall. Verksteder skal ha egne rutiner for kildesortering av avfall.
Varemottak
Skolen skal ha et varemottak med lasterampe som er lett tilgjengelig for varebiler/lastebiler. I
varemottaket skal det være plass for midlertidig lagring av varer og evt. et lite kjølelager. Plassering
skal være slik at avstanden til de avdelinger som får mye varer og utstyr ikke blir for lang. Sone for
varemottak må tilrettelegges for bruk av pallejekk og ha brede dører helt fram til lagerrom og heis.
Varemottak må skjermes fra hovedinngangen både visuelt, støymessig og mht. trafikkseparering. Det
er viktig at atkomsten og trafikken til varemottaket er gjennomtenkt.
Det skal installeres callingsystem ved varemottaket.
I tillegg vil det være varelevering direkte til praksis- og øvingshallen.

DEL 3: TANGVALL SKOLE OG SØGNE
KULTURSKOLE SINE ROM OG FUNKSJONER
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Organisering av hovedfunksjoner

Ungdomsskolen sine hovedfunksjoner kan deles i tre deler: spesialiserte læringsarealer (noen deles
med kulturskolen), generelle læringsarealer og administrasjons- og personalarealer. Disse
hovedfunksjonene skal ligge samlet i en egen ungdomsskoledel av skoleanlegget, med god kobling
mot fellessonen og ungdomsskolens arealer utomhus.
De generelle læringsarealene på ungdomsskolen skal deles inn i tre trinnområder: 8. trinn, 9.trinn og
10. trinn. Hvert trinnområde skal inneholde klasserom og grupperom, lærerarbeidsplasser, samt
diverse støttefunksjoner. Det skal være egne innganger til hvert trinnområde. Det skal være korte
avstander fra trinnområdene til spesialutstyrte læringsarealer og fellessonen. Det er viktig at
funksjonene organiseres på en slik måte at trinnarealene oppleves som trygge soner for elevene,
De spesialutstyrte læringsarealene består av rom for naturfag, kunst og håndverk, musikk og mat- og
helse. De spesialutstyrte læringsarealene skal plasseres nærmere sentralsonen enn trinnområdene,
og gjerne ha direkte adkomst til sentralsonen. Rom til musikk og kunst- og håndverk skal også brukes
av kulturskolen.
Plasseringen av personalarealene skal gi god kontroll over sentrale rom og elevarealer. Det er viktig at
administrasjons- og personalarealene ligger lett tilgjengelig for hverandre. Samtidig må
administrasjonen være lett å finne for alle brukere.

Figur 6 Prinsippskisse organisering av hovedfunksjoner ungdomsskole

10 Generelle læringsarealer
Beskrivelsen av de generelle læringsarealene er ut fra et dimensjonerende elevtall på 570 elever (6
klasser på hvert trinn + 30 elever i innføringsklasse). Første byggetrinn skal dimensjoneres for 300
elever (3 klasser på hvert trinn + 30 elever i innføringsklasse). Fysisk løsning må ivareta mulighet for
utvidelse av trinnarealene til seks klasser pr trinn. Romprogrammet angir hva som skal legges inn i
trinnarealene i hhv. første og andre byggetrinn.

10.1 Trinnområde
Elever
Pedagoger
Plassering i forhold til
andre funksjoner
Lydforhold
Lysforhold

180 elever per trinn
16-17 pedagoger per trinn
Nær de spesialutstyrte læringsarealene.
God lydskjerming internt i arealet og mot tilstøtende
arealer
Gode dagslysforhold i undervisningsrom og
lærerarbeidsplasser

Hvert trinn skal ha sitt område i det nye skoleanlegget. Skoleanlegget skal ha desentraliserte
innganger til trinnområdene, slik at elevene kommer direkte til sine garderober og sitt trinnområde når
de kommer til skolen. Hvert trinnområde skal bestå av følgende rom:
-

1

Seks klasserom1
Seks grupperom¹ – ett til hvert klasserom
Ett aktivitets-/pauseareal plassert med nærhet til trinnsonen
Garderobeskap og toaletter
Lærerarbeidsplasser

Ett av trinnområdene skal ha syv klasserom (med tilhørende grupperom), for velkomstklasse for nyankomne
minoritetsspråklige elever. Se kapittel 10.2.

Figur 7 Prinsippskisse trinnområde

10.1.1 Klasserom
Klasserom dimensjoners for 30 elever. I hvert klasserom skal det være plass for:
-

Hvittavle og digital tavleløsning, mulighet for oppheng av plakater, bilder m.m. på vegg
30 elevbord og stoler
For lærer: en høy «talerstol» på hjul og et vanlig arbeidsbord med stol
Knagger for oppheng av yttertøy (plassert ved inn-/utgang)
Ev. ladeskap for 30 bærbare PC-er

Det skal være gode muligheter for å kunne variere møbleringen av klasserommene og skape trygge
soner i rommet.
Det skal være god tilgang på strømuttak i rommet for bruk av bærbare PC-er. Strømuttak plasseres
langs vegg i tillegg skal det være noen muligheter i midten, fortrinnsvis fra tak.
Klasserom skal utformes mer kvadratisk enn for langt eller for bredt.
Det skal være direkte daglystilgang, utsyn og gode lysforhold i alle klasserom. Alle klasserom skal ha
god solskjerming.

10.1.2 Grupperom
Til hvert klasserom skal det være et eget grupperom. Grupperommene skal ha inngang fra
klasserommene, noen grupperom kan ev også ha inngang fra trafikkareal for å gjøre de mer
tilgjengelige for andre. Hvert grupperom skal dimensjoneres for 6 personer.

Det skal benyttes glassfelt i dør og/eller vegger mellom grupperom og klasserom. Læreren skal kunne
være i ett av rommene og følge med på det som skjer i det andre.

10.1.3 Felles trinnareal
Sentralt plassert for alle klasserommene, skal det være et felles trinnareal. I trinnarealet skal det være
plass til følgende funksjoner:
-

Nærlager for undervisningsmateriell

-

Miljøstasjon

-

Drikkestasjon

-

Pause- og aktivitetsareal

10.1.4 Elevgarderober og toaletter
Det skal planlegges for ett låsbart garderobeskap til hver elev, dvs. 180/210 skap i hvert trinnområde.
Disse skapene skal spres over minst tre områder, for å unngå trengsel og konflikter knyttet til adkomst
og garderobesituasjon. Det er ønskelig at skapene integreres i vegg, og at de plasseres i en åpen
gjennomgangssone for sosial kontroll. Dette for å hindre mobbing, tyveri og hærverk.
I hvert trinnområde skal det være 6 toaletter, og minst ett skal være HC WC. Toalettene skal være
desentraliserte og ligge i egne toalettrom med håndvask og speil.

10.2 Velkomstklasse for nyankomne minoritetspråklige elever
Elever
Pedagoger, assistenter
og andre faggrupper
Brukstid
Plassering i forhold til
andre funksjoner
Soner/funksjoner
Lydforhold
Lysforhold

30
4
Hele skoledagen
Legges til ett av skolens trinnområder
1 klasserom, 1 grupperom, garderobeskap
God lydskjerming internt i arealet og mot tilstøtende arealer
Gode dagslysforhold i undervisningsrom

Velkomstklassen er et innførings-/opplæringstilbud for nyankomne minoritetspråklige elever i
ungdomsskolealder. Elevene har kort botid i Norge og ingen av elevene behersker norsk i særlig grad.
Elevene kommer fra ulike land og nasjoner og har ulik skolebakgrunn.
Ved å organisere innføringstilbudet som en velkomstklasse ved ordinær skole, kombineres tilhørighet i
en klasse der ingen av elevene behersker norsk i særlig grad, med mulighet for faglig og sosial
integrasjon i ordinært tilbud. Hospitering og deltakelse i ordinære klasser er viktig for å kunne
praktisere språket og bli kjent med andre elever.
Velkomstklassen skal disponere ett klasserom med tilhørende grupperom, plassert i ett av skolens tre
trinnområder. Velkomstklassen skal også kunne bruke de spesialutstyrte arealene.

10.3 Auditorium
Ungdomsskolen har ønske om å kunne en samle en stor elevgruppe. Felles auditorium skal kunne
benyttes for dette, og bruken av auditorium på dagtid skal skje i samarbeid med videregående skole.
For beskrivelse av /auditorium, se kap.5.4.

10.4 Elevråd
Et aktivt og velfungerende elevrådsarbeid er svært viktig for elevenes læringsmiljø.
Elevrådet skal kunne benytte ett av skolens møterom eller grupperom for møter. På ett av
møterommene/grupperommene skal det derfor være plass til et låsbart skap for elevrådet.
Når hele elevrådet skal samles vil det være naturlig å bruke auditorium eller et vanlig klasserom.

10.5 SMIA
SMIA er et praktisk rettet tilbud for elever med vedtak om spesialundervisning. 1-2 dager i uka
benyttes læringsarenaer utenfor det tradisjonelle klasserommet. Det er inntil 4-6 elever per gruppe
samtidig.
Det er ønskelig å ta i bruk skolens spesialutstyrte læringsarealer. Det er ikke lagt inn egne arealer til
SMIA i programmet.

11 Felles-/spesialutstyrte læringsarealer
11.1 Musikk (sambruk med kulturskole)
Elever samtidig

30-40

Pedagoger

2-3

Brukstid

Daglig av ungdomsskolen i skoletiden. Daglig på ettermiddags/kveldstid av kulturskolen og skolekorps.

Plassering i forhold til
andre funksjoner

I tilknytning til fellessonen/kantine//amfi.

Soner/funksjoner

Musikkrom, øvingsrom, bandrom, studio/kontrollrom, lager

Utforming

Tilkomst til øvingsrom og bandrom både fra fellesareal og
musikkrom.

Sikkerhetskrav

Sikre elektrisk utstyr fra utilsiktet bruk.

Lydforhold

Lydisolerte rom. Egne lydkrav til musikkrom.

Lysforhold

Gode dagslysforhold i undervisningssoner. Øvingsrom trenger
ikke dagslys.

I kunnskapsløftet skal musikkfaget forholde seg til tre ulike områder: Å spille, å lytte, å komponere.
De spesialutstyrte læringsarealene for musikk skal ligge samlet i bygget, og nær fellesfunksjonene
kantine og trappeamfi.

Figur 8 Prinsippskisse musikkrom og scene

Musikkrom
Skolen skal ha et musikkrom for fellesundervisning, komposisjon, sang, lytting og spill/samspill.
Rommet skal innredes med digital tavle, lærerarbeidsbord, 30 enkle elevarbeidsbord og piano. Det
skal være enkelt å variere i arbeidsmåter og møblene må være enkle å flytte på.
Rommet skal ha et godt lydanlegg.
Det må også være plass til PA-anlegg (høyttalere, høyttalerstativ, kabler og miksebord), og plass til å
kunne sette opp en backline (gitarforsterkere, bassforsterker, keyboards, trommesett og mikrofoner).
Dette blir brukt til musisering (bandspill og annet samspill).
Det må være mulig å bruke IT-verktøy for å komponere, skrive, lese.
Musikkrom er rom som ikke bare skal kunne dekke aktivitet på dagtid, men skal også brukes av
kulturskolen og skolekorps etter skoletid. Det bør være mulighet for å kunne skjerme enkelte større
instrumenter som tilhører kulturskolen på dagtid.
Øvingsrom og bandrom
Med tanke på ulike prosjekter som gjennomføres i faget er det stort behov for grupperom/øvingsrom.
Med direkte tilkomst fra musikkrommet, skal det derfor være tre øvingsrom og ett bandrom. Disse skal
også ha tilkomst fra trafikkareal. Siden øvingsrommene skal brukes av kulturskolen og dermed blir
arbeidsplass for kulturskolelærerne skal det være direkte dagslys i rommene.
Rommene skal være tilstrekkelig lydisolert og ha god akustikk (skråstilte vegger). Det ene
øvingsrommet skal være litt større enn de to andre, og skal hovedsakelig disponeres av kulturskolen.
Ett øvingsrom skal være av en størrelse som tillater bandaktivitet i rommet (plass til forsterkere og et
trommesett, samt PA-anlegg). Med tanke på lydvolum og fare for hørselskader er det svært viktig at et
slikt rom er utformet slik at lydbølgene «slukes» av veggene, og ikke reflekteres tilbake. Med direkte
tilkomst fra musikkrommet, skal det være ett bandrom dimensjonert for 6 personer.
Studio/kontrollrom
I tilknytning til musikkrom, øvingsrom og bandrom skal det være et lite kontrollrom/studio for opptak og
redigering av lyd. Det skal være mulig å ta opp lyd fra alle rommene i musikkavdelingen, gjerne også i
auditorium.
Lager for ungdomsskolen
I musikkrommet skal det være en integrert skyvedørsgarderobe for diverse akustiske og elektriske
instrumenter, notestativ, mikrofoner, kabler, stativer o.l.
I direkte tilknytning til musikkrommet må det også være rom hvor akustiske gitarer kan oppbevares.
Fordi akustiske gitarer behøver høy luftfuktighet, bør et luftfukteranlegg være tilgjengelig i et slikt rom
(treverk tørker ut hvis det ikke blir tilført fuktighet).
Lager for kulturskolen
Behov for egnet lagerplass for oppbevaring av instrumenter, notestativ m.m.
Lager for skolekorps
Behov for egnet lagerplass for uniformer, notearkiv, utlånsinstrumenter, rekvisitter m.m.

11.2 Kunst og håndverk (sambruk med kulturskole)
Elever samtidig

60

Pedagoger

3-5

Brukstid

Daglig av ungdomsskolen i skoletiden. Daglig på ettermiddags/kveldstid av kulturskolen.

Plassering i forhold til
andre funksjoner

Direkte utgang til uteområde.

Soner/funksjoner

Areal for tre- og metallsløyd, tekstil/tegning/maling, leire.
Maskinrom. Lager

Utforming

Stor grad av transparens mellom ulike soner og rom.

Lett tilkomst fra varemottak.

Støvete og skitne arealer skjermes fra rene.
Innredning og utstyr

Se omtalen av de ulike funksjonene.

Sikkerhetskrav

Sikre elektriske maskiner fra utilsiktet bruk.

Lydforhold

Tilfredsstille gjeldende krav

Lysforhold

Gode dagslysforhold i undervisningssoner

«Faget kunst og håndverk bærer ulike tradisjoner, fra håndverkerens solide materialkunnskap og
reproduserende arbeidsprosesser, via designerens ideutvikling og problemløsning til kunstnerens fritt
skapende arbeid» (Kunnskapsløftet).
«Faget kunst og håndverk står sentralt i utviklingen av den kulturelle allmenndannelsen. Faget er også
forberedende for en rekke utdanninger og yrkesvalg. Estetisk kompetanse er en kilde til utvikling på
flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på ens egne omgivelser til kreativ nytenking i et større
samfunnsperspektiv» (Kunnskapsløftet s.129.)
De spesialutstyrte læringsarealene for kunst og håndverk skal ligge samlet i bygget, og på samme
flate. Faget vil inngå i større sammenhenger rundt prosjekter og tverrfaglige opplegg som
presentasjoner, utstillinger og utsmykking av skolen. Materialbruk og utforming av rommene bør være
med å gi inspirasjon til skapende aktivitet, opplevelser, mestring og glede. I tilknytning til kunst og
håndverksavdelingen må det også legges til rette for utstilling av elevarbeid i låsbare montre.
Det avsettes areal for følgende verksteder med støtterom:
-

Maling og keramikk
Tekstil og tegning
Tre og metall

Det planlegges for at 60 elever kan benytte kunst- og håndverkarealene samtidig.

Figur 9 Prinsippskisse Kunst og håndverk

Arealene for kunst og håndverk skal utformes på en slik måte at støvete og skitne arealer skjermes fra
rene. Støyende aktiviteter skal kunne skjermes fra andre aktiviteter. Det skal være enkel tilgang for
materialleveranser, og verkstedene kan med fordel ligge på bakkeplan.
Tekstil og tegning
Dimensjoneres for 30 elever.
Rommet skal brukes for «rene» aktiviteter. Det skal legges til rette for bruk av digitale verktøy og
bærbare datamaskiner. Her trengs det tavle og prosjektor og gode, romslige arbeidsbord til
elevarbeid. Det kan være hensiktsmessig med ett stort arbeidsbord til klipping av store materialer
(stoff, plakater ol).
Det skal være plass til skap og reoler for oppbevaring av utstyr og elevarbeid.
Maling og keramikk
Dimensjoneres for 15 elever.
Rommet skal tilpasses «sølete» aktiviteter som maling og leire, og gulv og vegger skal derfor være
lette å rengjøre og avløp må tilpasses rommets funksjon. Det skal være plass til en liten dreieskive (i
en våtromsnisje) og nødvendig lagerplass for tørking av elevarbeid. Det skal være vaskerenne med to
kraner i rommet.
Det skal avsettes areal til eget rom for keramikkovn. Rommet skal ha dør til male- og
keramikkverkstedet. Rommet skal håndtere ovn som genererer mye varme og skal derfor ha eget
avtrekk.
Det skal etableres et lager for maling og keramikk, for oppbevaring av elevarbeider, tørking av
keramikk etc.
Tre og metall
Dimensjoneres for 15 elever.
Her trengs det snekkerbenker til elevene og et stort arbeidsbord til samling. Tavle. Eget maskinrom. I
dette verkstedet er det også behov for en sone til arbeid med metallsløyd.
I verkstedet skal det også være plass til skap for oppbevaring av verktøy og elevarbeid.

I tilknytning til tre – og metallverkstedet, skal det etableres et eget maskinrom. I rommet skal det være
plass til båndsag, søyleboremaskin og sirkelsag. Det må være punktavsug for hver maskin. Rommet
skal ha plass til å lagre utstyr, verktøy og materialer, og må ha enkel tilgang for større
materialleveranser. Maskin- og lagerrommet skal brukes av få personer samtidig. Rommet skal være
låsbart. Det skal være innsyn mellom maskinrommet og tre- og metallverkstedet.
Lager for Kulturskolen
Kulturskolen skal ha egen lagerplass i kunst- og håndverksarealene (skap/lagerrom) til utstyr og
mellomlagring av pågående arbeider.

11.3 Mat og helse
Elever samtidig

32 elever (i kjøkken)

Pedagoger

2 – 3 pedagoger

Brukstid

Daglig i skoletiden. Arrangementer eller utleie på kveldstid.

Plassering i forhold til

Nær samlingsarena/amfi

andre funksjoner
Soner/funksjoner

Kjøkken for matlaging og demonstrasjon, lager og oppbevaring, vaskerom.
Tilstøtende rom for bespisning og formidling/teori

Utforming

Ulike soner (koke, anretning og oppvask)

Innredning og utstyr

Vasker, oppvaskmaskiner, arbeidsstasjoner for 4 grupper på hvert kjøkken.

Lysforhold

Gode dagslysforhold i undervisningssoner

Som skapende fag skal mat og helse gi rom for eksperimentering og utvikling av kritisk skjønn knyttet
til mat og måltid. Som praktisk fag skal opplæringen i faget stimulere elevene til å lage mat og skape
arbeidsglede og gode arbeidsvaner. De skal bli bevisste forbrukere., slik at de kan ta ansvar for mat
og måltid, både i hjemmet, i fritiden, i arbeidslivet og samfunnslivet. Opplæringa i faget skal medvirke
til en bevisst og helsefremmende livsstil.
Hovedområder i faget:





Mat og livstil. Faglig fokus for å kunne lage trygg og ernæringsmessig mat med kostrådene fra
helsemyndighetene som styrende faktor, og fokus på god hygiene i denne prosessen. I tillegg
skal digitale verktøy brukes for å vurdere energi og næringsinnhold i mat og drikke.
Mat og forbruk. Faglig fokus er å bli kjent med ulike matvaner, varemerking, produksjon,
varemerking, markedsføring og reklame for å bli en ansvarlig forbruker.
Mat og kultur. Faglig fokus er å ha kunnskap om måltidsskikker, egne og andre kulturers
mattradisjoner og hvordan bruke ulike råvarer i forskjellige sammenhenger. I denne
sammenhengen er det viktig å ha kunnskap om at tillagingsmåter og matvaner er i stadig
endring.

Spesialrom for mat og helse/ skolekjøkken plasseres nær sentralsonen i anlegget.

Kjøkken
Det skal etableres to kjøkken for mat- og helsefaget. Hvert kjøkken skal dimensjoneres for 16 elever.
Rommene skal ha lik innredning:
Fire elevarbeidsstasjoner, hver stasjon skal ha plass til fire elever. En arbeidsstasjon består av komfyr,
dobbel vaskekum og arbeidsbenk med skuffer. En av arbeidsstasjonene skal være universelt tilpasset
med hev/senk funksjon m.m. To og to stasjoner skal plasseres mot hverandre, og til sammen utgjør
de fire stasjonene to store kjøkkenøyer. Utformingen av kjøkkenet skal bidra til å gi læreren oversikt
over hva elevene foretar seg på de ulike stasjonene.
En separat kjøkkenøy legges godt plassert for undervisning og demonstrasjon. Ett av
kjøkkenrommene skal ha demonstrasjonsbenken universelt tilpasset med hev/senk. Ved
demonstrasjonsbenken skal det være digital tavle.
I hvert kjøkken, gjerne plassert nær spiserom/grupperom, skal det være plass til
industrioppvaskmaskin (rask ca. 10 min, og 95 grader) og fryseskap.
Spise-/teorirom
Mellom de to kjøkkenene skal det være et felles spise-/teorirom. Rommet skal gi plass for at alle
kjøkkenelevene skal kunne spise samtidig. Det skal være mulig å sette sammen bord i ulike grupper
og formasjoner (langbord, hestesko, små bord m.m.). I rommet skal det være oppbevaringsplass for
glass, bestikk og servise. Det skal være digital tavle på vegg. Rommet skal også ha dør mot
trafikkareal, slik at det også kan brukes uavhengig av kjøkkenet.
Felles støtterom
Begge kjøkkenene skal ha direkte tilkomst til følgende rom:
-

Tørrvarelager. Rommet skal ha nødvendig avtrekk for lagring av tørre matvarer.
Kjølelager
Vaske- og strykerom. Må ha opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Figur 10 Prinsippskisse Mat og helse illustrerer fordelingen av de ulike arealene.

Figur 10 Prinsippskisse Mat og helse

11.4 Naturfag
Elever samtidig

Inntil 30 elever

Pedagoger

1-2

Brukstid

Daglig i skoletiden

Plassering i forhold til

Gjerne direkte utgang til uteområdet.

andre funksjoner
Soner/funksjoner

Sone for elevforsøk og demonstrasjoner/formidling.
Forberedelsesrom.
Lagerareal.

Innredning og utstyr

Arbeidsbord for elevene med tilgang til strøm. Digital
tavle, digital lupe/mikroskop. Vaskerenne

Sikkerhetskrav

Nøddusj med sluk i gulv, avtrekk ved
arbeidsplassene, hovedbryter for stikkontakter på
elevarbeidsplassene.

Lysforhold

Gode dagslysforhold i undervisningssoner

Føringer for utforming av naturfagrom ut fra hovedområdene i faget:










Forskerspiren: Romslige og hensiktsmessige rom med solide og mange nok skap samt
lagerrom. Helt grunnleggende med god infrastruktur som muliggjør arbeid med de ulike
emnene.
Mangfold i naturen; Naturfagrommet må være på bakkeplan med utgang til natur/relevante
uteområder. Det må være sittegrupper ute for det praktiske arbeidet i faget.
Kropp og helse: Kunne redegjøre for kroppens grunnleggende funksjoner. Kunne identifisere,
drøfte og redegjøre for problemstillinger i forhold til identitet og helse. Grunnleggende med
tilgang til skjelett, kroppens organer og deler som brukes i lab. Dette må kunne lagres.
Verdensrommet: State of art modeller og utstyr slik at elevene kan få den beste
læringserfaringen. Multimediautstyr og digital teknologi hører naturlig inn her.
Fenomener og stoffer: Dimensjonering for fremtiden med tanke på utvikling i faget. God og
hensiktsmessig infrastruktur for å drive lab-øvelser slik at undervisningen blir relevant,
hensiktsmessig og målstyrt. Helt grunnleggende at elevene har egen arbeidsplass og labplass.
Teknologi og design: Dimensjonering av rom og forberedelsesrom slik at det er lett å drive
forberedelse, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med undervisning. Også her er det
sentralt med god infrastruktur i de enkelte rommene for å nyttiggjøre seg de ulike
hjelpemidlene i faget. Viktig at det dimensjoneres for at elevarbeider kan lagres. Multimedia og
digital teknologi hører med her.

Naturfagrom
I naturfagrommet skal det være plass til en demonstrasjonsbenk for lærer og fem høye
elevarbeidsbord (fastmontert). Demonstrasjonsbenken skal utstyres med vask, strømuttak og avsug.
Det skal også være mulig for læreren å kunne stoppe strømmen til elevarbeidsbordene herfra. Ved
demonstrasjonsbenken skal det være digital tavle. Alle elever må kunne se tavlen godt fra
elevarbeidsplassene.

Ved hvert elevarbeidsbord skal det være arbeidsplasser til seks elever. Det skal være strømuttak og
avtrekkshette ved hvert arbeidsbord. Ved arbeidsbordene skal det være oppbevaringsmuligheter for
noe utstyr. Utstyr og annet undervisningsmateriell skal for øvrig oppbevares i høye skap plassert langs
med vegg (6 doble høyskap).
Det skal være to vaskerenner i rommet – hver renne med tre kraner. Vaskerennene skal plasseres på
motsatt side av hverandre for å forhindre kø/ oppsamling av elever i ett område.
Ved inn-/utgangsdøren til rommet skal det være knagger for oppheng av elevenes yttertøy og
oppheng for labfrakker.
Avtrekkssystemet i naturfagrommet skal være separat og ikke en del av byggets ventilasjonsanlegg.
I naturfagrommet skal det være nøddusj og øyeskyllutstyr, og det skal være sluk i gulv ved disse.
Forberedelsesrom
Med direkte tilkomst til naturfagrommet, skal det være et forberedelsesrom for læreren.
Forberedelsesrommet skal også ha direkte tilkomst fra felles-/trafikkareal, slik at lærer kan gå inn her
uten å måtte forstyrre ev undervisning i naturfagrommet. Forberedelsesrommet skal innredes med:
-

Arbeidsbenk med hyller og skap
Utslagsvask
Vaskemaskin
2 kjemikalieskap
5 doble høyskap
1 avtrekksskap
Sluk i gulv

Sikkerhet. Arbeid i naturfagrommet skal i utgangspunktet ikke være risikofullt. Men når elevene
håndterer syrer, baser, åpne flammer og skarpe redskaper kan det oppstå situasjoner som kan være
farlige. Sikkerheten må derfor ivaretas gjennom at de til enhver tid gjeldende lover og regler følges.
Arealet utformes slik at muligheten for uhell minimeres, og at en lærer skal kunne ha oversikt over
hele naturfagsarealet. Det må være mulig å bevege seg uten å flytte på bord/utstyr. Rommet skal ikke
ligge under bakkenivå av hensynet til eventuelt arbeid med tyngre gasser. Ulike typer
brannslukkeutstyr må være lett tilgjengelig. Det skal være en hovedbryter for strømforsyningen til
forsøksstasjonene.

12 Personalarealer
Personalarealer skal plasseres sentralt i skoleanlegget, i ungdomsskoledelen. Det er viktig at alle
hensyn til konfidensialitet ivaretas ift. lydgjennomgang mellom rom.

12.1 Administrasjon og ledelse
Fra hovedinngangen skal man enkelt finne skolens resepsjon og administrasjon. Besøkende skal
henvende seg i servicesenteret/resepsjonen i sentralsonen. Resepsjonen skal ha mottaksskranke og
forkontor til merkantilansatt. Resepsjon med forkontor må utformes slik at den som arbeider der har en
egen arbeidsplass noe tilbaketrukket fra selve mottaket. Kontoransatt har behov for å kunne arbeide
mer uforstyrret, og slippe å rydde unna konfidensielt materiale når elever eller andre henvender seg i
resepsjonen. Samtidig må kontoransatt kunne ha oversikt over mottaksskranken fra sin arbeidsplass.
Nær resepsjonen skal det være kontorer til skolens ledelse, som består av en rektor og fire
avdelingsledere (inkl. leder for base for særskilt tilrettelagt opplæring). Kontorene skal ikke forstyrres
av trafikk i resepsjonen. Kontorene skal ha plass til arbeidsbord og stoler for et par besøkende ved
enden av arbeidsbordet.
Nærarkiv/rekvisita og kopirom skal ligge i nærheten. Kopirom skal også inneholde en liten
arbeidsbenk og hylle med papir, stiftemaskin mm. Rommet må plasseres slik at det ikke virker
støyende for de som arbeider i området.
Det er ønskelig med transparente løsninger som gir et åpent, luftig inntrykk og godt lys til rom som
ikke vender mot yttervegg. Samtidig skal alle rom være godt lydisolert.
Avstand til personalrom og personalgarderober bør være kort. Det må være veggplass til
oppslag/infoskjerm i forbindelse med garderobe eller personalrom.

12.2 Møterom
I tilknytning til administrasjonen skal det være tre møterom med muligheter for oppkobling av PC,
digital tavle m.m. Det ene møterommet skal dimensjoneres til 16 personer og de to andre til seks
personer. Det største møterommet skal ligge slik til at det kan nås fra fellessonen uten at en behøver
å gå gjennom kontorarealene.

12.3 Lærerarbeidsplasser
Lærerarbeidsplassene skal ligge i de tre trinnsonene.
Lærerarbeidsrom
Lærere skal fordeles i arbeidsrom som hvert skal dimensjoneres for fem-seks personer. Her skal
lærere og pedagoger ha hver sin faste arbeidsplass, med muligheter for å gjøre for- og etterarbeid.
Totalt vil det være ni lærerarbeidsrom/50 kontorarbeidsplasser. Dette inkluderer arbeidsplasser for
pedagoger som jobber i basen for særskilt tilrettelagt opplæring, i tillegg til noen arbeidsplasser for
andre ansatte (assistenter, miljøarbeidere, morsmålslærere).
Lærerarbeidsplassene skal ha regulerbar stol og bord. Hyller, skuffer og skap skal være låsbare og
gjerne med løsninger som skjuler innholdet. Det skal også være tilrettelagt for bruk av bærbar PC og
telefon. Alle arbeidsplasser skal ha tilgang på direkte dagslys og utsyn.
Felles arbeids- og støttefunksjoner
Ved lærerarbeidsplassene i hver trinnsone skal det være følgende funksjoner:
-

Et lukket rom telefon-/stillerom
Et samarbeids-/møterom for 6 personer – innredes med møtebord
Ett kopi-/produksjonsrom med multifunksjonsmaskin m.m.

12.4 Personalrom
Det er ønskelig at personalrommet skal ligge ved siden av skolens kantine, og med nærhet til
ledelsen. Hensikten med å plassere personalrommet ved siden av kantina er at det skal virke
forebyggende mot mobbing og annen antisosial atferd.
Personalrommet skal, i tillegg til å fungere som pauserom for personalet på ungdomsskolen og
kulturskolen, også kunne fungere som møterom. Det er ønskelig med muligheter for variert møblering
og mulighet for framvisning på skjerm/lerret. Det skal være et tekjøkken i personalrommet med
kjøleskap, vannkoker, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn.

12.5 Personalgarderobe
Personalgarderoben skal være i en åpen garderobeløsning og utformes som en enkel
hengegarderobe i en utvidelse/nisje i trafikkarealet. I tilknytning til garderoben skal det være 20
låsbare skap, spesielt myntet på plass til skiftetøy for de som sykler eller løper på jobb.
Ved garderoben skal det være 2 låsbare omklednings-/dusjrom med dusjkabinett, vask og benk, 2
toaletter m/vask og ett HC-toalett. Alle omklednings-/dusjrom og toaletter skal kunne brukes av begge
kjønn.
I nærheten av garderoben skal det være 2 tørkeskap eller tørkerom, til vått treningstøy og yttertøy.
Disse må ha eget avtrekk og plasseres slik at lukt fra skapene/rommene ikke sjenerer.

13 Kultur og fritid
13.1 Søgne kulturskole
Søgne kulturskole skal samle sine funksjoner i det nye skoleanlegget og baserer sin virksomhet på
stor grad av sambruk med ungdomsskolen sine funksjoner og bruk av fellessonen i anlegget.

13.1.1 Arbeidsplasser
Arbeidsplassene til ansatte i kulturskole og kulturadministrasjonen skal ha samlokaliserte
arbeidsplasser.
Kulturadministrasjonen og rektor for kulturskolen skal ha egne kontorer. Kontorene skal ha tilsvarende
utforming som kontorer i skoleadministrasjonen, se kap 12.
Lærerne på kulturskolen skal ha arbeidsplasser på felles arbeidsrom. Det dimensjoneres for tre faste
arbeidsplasser og to arbeidsplasser som skal kunne deles. Lærerarbeidsplassene skal ha tilsvarende
utforming som arbeidsplasser i ungdomsskolen, se. kap 12.
Alle arbeidsplasser skal ha tilgang på direkte dagslys og utsyn.
Kulturskolens ansatte og kulturadministrasjonen skal for øvrig benytte skolens møterom, personalrom
og personalgarderobe. Se kap. 12.

13.1.2 Musikk
Kulturskolen skal ha sambruk av musikkrom med ungdomsskolen. Til musikkundervisning har
kulturskolen har behov for:





To rom til gruppeundervisning i musikk. Musikkrom og bandrom brukes til dette.
Tre øvingsrom
Studio/kontrollrom
Lager

Se beskrivelsen av musikkrom kap. 11 og beskrivelsene av auditorium, kantine og foajé i kap.5.
Det legges til grunn at musikkrom ligger såpass tett på sentralsonen at sitteplasser i kantine/foaje kan
brukes som venterom.
Kulturskolen skal også kunne bruke skolens klasserom og grupperom som øvingsrom ved behov.

13.1.3 Visuelle kunstfag
Kulturskolen skal ha sambruk av kunst og håndverksrom med ungdomsskolen, og har dermed tilgang
på de funksjoner som er nødvendig. Se beskrivelsen av kunst- og håndverksrom i kap. 11.
Kulturskolen skal også kunne bruke skolens klasserom og grupperom til visuelle kunstfag dersom de
egner seg til aktiviteten.

13.1.4 Dans
Kulturskolen skal bruke sosialt rom/scene og treningsrom i idrettshallen til dans. Se beskrivelse i kap.
7.

13.1.5 Teater
Kulturskolen skal kunne bruke sosialt rom/scene og auditorium til teater. Se beskrivelse i kap. 5 og 7.

13.1.6 Lager
Kulturskolen skal ha egne lager plassert ved musikkrom og ved kunst- og håndverksrom, slik at
materialer og utstyr er lett tilgjengelig fra hovedfunksjonene.

13.2 Skolekorps
Skolekorpset vi ha behov for å disponere åtte grupperom samtidig; Fløyte, Klarinett, Saxofon, trompet,
horn, Trombone, Baryton/tuba, perkusjon til 3 slagverk i egnet lyddempet rom. Ungdomsskolens
klasserom, grupperom og øvingsrom ved musikkrommet kan benyttes til dette formålet.
I tillegg trengs to samspillsrom, ett med plass til 40 sittende personer og ett med plass til 20 sittende
personer. Arealkrav er ca. 1 kvm pr. musiker pga. stol, instrument og notestativ. Musikkrom og
klasserom og auditorium (uten amfi) kan benyttes til dette formålet.
Det er programmert et eget lager for skolekorpset ved musikkrommet.

13.3 Fritidsklubb
Fritidsklubben skal ha et eget samlingslokale, men baserer seg ellers på sambruk av fellesarealer i
anlegget. Samlingslokalet bør ligge nær fellessonen i anlegget.
Samlingslokalet kan deles i tre rom, med følgende funksjoner:






Sofaområde/sittegrupper/brettspillområde
TV-spillområde
Gamingrom med plass til 7-10 PC-er (eget rom)
Kontor til fritidsklubbansatte
Lagerplass

I tillegg skal fritidsklubben benyttes seg av funksjoner og rom i/nær fellessonen:






Nært samlingslokalet skal det være tilgang på kjøkken/kiosk. Her kan enten kjøkken/kiosk i
idrettshallen eller skolekjøkken/kantine nær fellessonen benyttes.
Grupperom/møterom i fellessonen kan brukes til samtalerom.
K&H-avdeling kan brukes til «makerspace».
Auditorium kan brukes til film/foto.
Aktiviteter som biljard, bordtennis, airhockey kan ligge i fellessonen og ha sambruk med
skolen førøvrig. Dette bidrar til aktivitetstilbud for elevene gjennom hele dagen.

Det er om mulig, ønskelig med egen inngang til fritidsklubben.

DEL 4: SØGNE VGS SINE ROM OG
FUNKSJONER

Foto: ICS adviseurs

14 Organisering av hovedfunksjoner
Søgne vgs. skal være en skole hvor praksis og utforskning står sentralt, hvor det grønne, klima-,
energi og miljøfokuset skal gjennomsyre alle utdanningsprogram og hvor samarbeid og utveksling
mellom elever og mellom utdanningsprogram skal være en viktig del av det pedagogiske grunnlaget.
Læringsarealene skal organiseres slik at dette ivaretas. Det er ikke tydelige skiller mellom teori og
praksisarealer. Læringsaktivitetene vil definere hvilke arealer som bør benyttes. FYR metodikken
(Fag, yrkesretting, relevans) forutsetter tett kobling mellom praksisarealer og generelle læringsarealer.
Koblingen mellom pedagogikken og klima- og energitiltak er viktig. Bygget skal synliggjøre og
inspirere til økt bevissthet rundt klima og energibruk og dette kan gjøres på ulike vis på flere steder i
anlegget.
Læringsarealene på Søgne vgs. skal utformes i følgende hovedsoner:




En stor praksis- og øvingshall for arbeid med harde materialer, som tre, mur, betong og metall
En utforsknings- og øvingssone med rom for realfag, gartneri/dyrking, kreativ læring
(modellbygging, prosjektarbeid, teknologi m.m.), og øvingsareal for helsearbeiderfag.
Generelle læringsarealer (areal til formidling, gruppearbeid og individuelt arbeid).

Lærerarbeidsplasser deles i flere enheter som ligger tett på læringsarealene. En god kobling inn mot
sentralsonen/fellessonen i anlegget med ledelse/administrasjon, auditorium, kantine og fellestjenester.

Figur 11 Prinsippskisse - organisering av hovedfunksjoner

14.1 Generelt om rom- og funksjonsbehov for utdanningsprogrammene
På nye Søgne vgs. skal det være tett samarbeid og deling av rom og funksjoner mellom
utdanningsprogrammene. Ingen utdanningsprogram vil ha enerett på definerte arealer. Samtidig vil
enkelte utdanningsprogram i større grad enn andre benytte de ulike praksisarealene og generelle
læringsarealene. Dimensjoneringen av læringsarealene er gjort med utgangspunkt i følgende føringer:
Studiespesialisering (ST)








Klassene på ST består av inntil 30 elever. ST har derfor behov for at de fleste
undervisningsrommene er beregnet for 30 elever. I de fleste programfagene undervises det
gjerne i mindre grupper på grunn av elevenes ulike valg. På en skole med bare 3 parallelle
klasser vil mange av programfagene kunne ha relativt få elever, gjerne helt ned mot 15. Det er
dimensjonert med 7 generelle undervisningsrom for 30 for ST.
ST har også behov for areal til prosjekt-/gruppearbeid, praktiske oppgaver, gjennomgang for
mindre elevgrupper, mindre rom for prøver for enkeltelever, stille arbeidsrom og elevlærersamtaler. I tillegg til praksisarealer er det er dimensjonert med 6 grupperom/-areal til ST.
På Søgne vgs skal opplæringen preges av praktiske oppgaver og tverrfaglighet. Det grønne
fokuset, satsing på grønn teknologi, forskerlinje med naturbruk-/biologi-/teknologifokus gjør at
ST på Søgne vgs. har behov for å bruke både Praksis- og øvingshallen, alle funksjonene i
utforsknings og øvingssonen og praksisarealene på Søgnetunet.
Innføringsklassene/voksenopplæringsklassene har behov for 2 undervisningsrom til 30 elever,
samt tilgang på praksisarealer.

Bygg og Anlegg (inkl. anleggsgartner) (BA) og Teknikk og industriell produksjon (TIP)









BA og TIP vil hovedsakelig ha opplæring i grupper/klasser på inntil 15 elever, både i teoretiske
og praktiske fag. Det er derfor programmert generelle undervisningsrom for 15 elever til disse
utdanningsprogrammene. Det er også behov for tilgang til gruppe-/samtalerom for 4-6 elever. I
dimensjoneringen er det tatt høyde for at BA og TIP i gjennomsnitt har behov for samtidig
tilgang til i overkant av 4-5 undervisningsrom for 15 elever og 2-3 grupperom.
BA og TIP vil bruke mye tid i Praksis- og øvingshallen. I arbeid med læreplanmålene, vil
læringsaktivitetene i størst mulig grad knyttes opp mot teknologi, klima, energi og miljøteknikk.
Opplæringen skal være i forkant av utviklingen, og fremtidige teknologiske løsninger stå
sentralt i læringsarbeidet.
I Praksis- og øvingshallen er det planlagt fleksibel sambruk av verksteder, med basis i at
elevene ikke nødvendigvis trenger å gjøre det samme på samme tid, og at elever på ulike
utdanningsprogram kan utfylle og hjelpe hverandre i oppgavene de skal gjennomføre. De
tilliggende spesialutstyrte verkstedene er dimensjonert for mindre grupper elever enn 15. Den
store, åpne hallen gir fleksibilitet i organiseringen av elevene. Det legges opp til utstrakt elevog lærersamarbeid på tvers av utdanningsprogrammene.
Det er ønskelig med utstrakt bruk av praksis i bedrift, slik at elevene får opplæring gjennom
faktiske prosjekter/produksjoner. Dette vil påvirke kapasiteten i praksisarealene.
BA har behov for et utendørs øvings- og lagerområde rett utenfor Praksis og øvingshallen.

Helse- og oppvekstfag (HO)




HO vil hovedsakelig ha opplæring i grupper/klasser på inntil 15 elever, både i teoretiske og
praktiske fag, men vil i noen tilfeller slå sammen til grupper på 30 elever. HO har også behov
for tilgang til gruppe-/samtalerom for 4-6 elever. Det ønskes flere grupperom til 6 elever enn til
4 elever. Det er ønskelig med tett kobling mellom generelle læringsareal og øvingsareal for
pleie og omsorg. I dimensjoneringen er det tatt høyde for at HO i gjennomsnitt har behov for
samtidig tilgang til i overkant av 2 undervisningsrom for 15 elever og 1-2 grupperom, samt en
sjelden gang tilgang til et rom til 30 elever.
Elevene på helse- og oppvekstfag trenger tilgang til kjøkken.



Helse- og oppvekstfag på Søgne vgs. skal ha et spesielt fokus på velferdsteknologi, og
øvingsarealene til HO må legges til rette for dette. HO vil også ha behov for å kunne bruke
kreativt læringsverksted og realfagsrom.

Naturbruk (NA)




NA vil ha opplæring i grupper/klasser på inntil 15 elever og inntil 30 elever, både i teoretiske
og praktiske fag. Det er dimensjonert for ett undervisningsrom for 30 elever og 3-4
undervisningsrom til 15 elever. Det er også behov for tilgang til 3 gruppe-/samtalerom for 4-8
elever.
For å underbygge den grønne profilen på skolen, er det ønskelig at mye av veksthus- og
gartnerifunksjonene ligger på Tangvall. Koblet mot realfagsrom og kreativt læringsverksted gir
dette gode muligheter for tverrfaglige samarbeid. Dette er arealer som kan brukes av både
NA, ST, Ba og TIP. Det er dimensjonert med et veksthus og et arbeids- og øvingsrom,
realfagsrom og funksjoner i Praksis- og øvingshallen. Praksisareal knyttet til dyrehold og
øving/bruk av større maskiner vil ligge på Søgnetunet, og er beskrevet i RFP for Søgnetunet

Felles funksjoner alle utdanningsprogram






Auditorium kan brukes til samlinger, film, foredrag m.m. for flere klasser samtidig.
Garderobe-/bokskap for elevene etableres ved uformelle møteplassområder i trafikkareal
utenfor de aktuelle undervisnings- og praksisrommene. Her vil det også være noen
sitteplasser, vask, drikkestasjon og toaletter. Det etableres knaggrekker til yttertøy i alle
undervisningsrom.
Toaletter skal i størst mulig grad utformes som lukkede enkeltrom, men vask og speil kan
plasseres i fellessone utenfor.
Det skal være ett felles printer/plotterrom i utforsknings- og øvingssonen. I tillegg skal det
være to felles kopirom sentralt plassert i forhold til de generelle læringsarealene og
lærerarbeidsplassene.

14.2 Dimensjonering
Totalarealet på elevfunksjonene er dimensjonert ut fra antall elever på utdanningsprogrammene, med
utgangspunkt i FEF-arealnorm. De ulike funksjonene har plass til følgende elevtall samtidig:
Areal
Praksis- og øvingshall
Utforsknings- og øvingssone
Generelle læringsareal
Arbeidslivstrening
SUM

Antall elever samtidig
100
195
450
20
765

15 Praksis- og øvingshall
Skolen skal ha en felles praksis- og øvingshall for arbeider med tre, plast, metall, mur og betong. Det
er elever på BA, TIP og NA som i størst grad vil bruke hallen, men også elever fra ST vil kunne bruke
hallen i praktiske prosjekter.
Hallen skal etter behov kunne deles inn i soner for ulike prosjekter/utdanningsprogram. Ca. 1/3-del av
hallen trenger 7 m takhøyde (sone for trearbeid og sone for overflateteknikk), resten skal ha takhøyde
min. 4,5 m.
Sentralt plassert, og med direkte tilkomst fra de ulike sonene i hallen skal det ligge en rekke
spesialutstyrte verksteder. En del av disse kan ha bred port, slik at de i praksis kan fungere som en
utvidelse av hallen. Rommene skal ha inngang fra to sider slik at de er tilgengelige fra flere soner i
praksis- og øvingshallen. Arealene skal kunne brukes av ulike utdanningsprogram – avhengig av
aktivitet. Utformingen av hall og verksteder må være bygningsmessig fleksibel, slik at funksjoner kan
endres når det kommer endringer i læreplaner og utdanningsprogram.
Føringer for størrelse på materialer og maskiner
BA og TIP-avdelinger ønskes ofte bygd som ”fullskala verksteder” dvs. at de skal kunne håndtere 6
meters lengder både i stål og tre. Man kan spare inn store arealer både i takhøyde og gulvplass ved å
krympe dette til det halve, altså 3 meters lengder. Det samme gjelder stålplater, i stedet for 3x6 meters
plater går man ned til 1,5 x 3meter.
Oppgaven til skolen er å få elevene til å lære grunnleggende ferdigheter for behandling av disse
materialene (skjæring, kutting, knekking, sveising, fresing etc.). Dette kan med stor fordel utføres på
mindre emner, med samme læreverdien. Andre store fordeler med en slik nedskalering er at alle
maskiner som benyttes, så som knekker, sager, dreiebenker freser etc. kan kjøpes inn i mindre
utgaver med en vesentlig kostnadsbesparelse.
Praksis- og øvingshallen skal ikke dimensjoneres som fullskala verksted, men for mindre emner og
maskiner, som beskrevet over.
Generelt for praksis- og øvingshallen og tilliggende verksteder gjelder:
-

-

Opplæringen bør speile de yrkesoppgavene elevene vil møte i arbeidslivet. Rom og lokaler
må derfor støtte opp om og tilrettelegges for dette.
Aktiviteten i Praksis- og øvingshallen kan gjerne være synlig fra andre steder i skoleanlegget,
Det skal tas spesielt hensyn til støyskjerming mot andre funksjoner i anlegget.
Gulvet må være meget slitesterkt og lett å rengjøre. Det skal være fall mot sluk i midten av
gulvene.
Det skal være vannuttak i alle rom.
Ved alle maskiner og arbeidsplasser skal det være strømuttak, trykkluftuttak og ekstra god
belysning. Det kan gjerne være overlys i hall/verksteder.
Som et sikkerhetstiltak skal lysrør over roterende verktøy/maskiner ha 100Hz og ikke standard
på 50Hz. Det er viktig å være klar over at lysbehovet er mye større i hall/verksteder enn det
faktiske kravet for belysning er, og dette må det tas spesielt hensyn til. Lamper/lysrør må være
utformet med gitter e.l. slik at de ikke knuses dersom noen kommer borti dem med lange
materialer e.l.
Det skal være 400V 3-fase strømanlegg for nye maskiner.
Det skal være 230V 3-fase strømanlegg for eventuelle eldre maskiner.
Støydemping i alle tak og vegger er en forutsetning.

-

Varelevering og uttransportering av ferdige arbeider via brede og høye verkstedsporter.
Portene skal ha en høyde på min. 4 m.
Det må etableres godkjent avsug for trespon/støv (rent bygg) ved kapping av trematerialer.
Det skal være muligheter for flere digitale og ordinære tavler i hallen.

Figur 12 Prinsippskisse funksjoner i Praksis- og øvingshall

15.1 Praksis- og øvingshall
Praksis- og øvingshallen skal ha to soner for metallarbeid, en sone for mur- og betongarbeid, en sone
for trearbeid og en sone for overflatebehandling. Sonen for trearbeid og sonen for overflatebehandling
skal ha 7 m takhøyde, resten skal ha takhøyde min. 4,5 m.
Det skal være mulig å ha korte teoriundervisningsøkter inne i hallen, og det skal være plass til
hvittavle på vegg og 16 arbeidsstoler ved tavlen, ev. kan arbeidsbord i de ulike sonene brukes til dette.
Praksis- og øvingshallen skal ligge på bakkeplan og ha kjøreport/er. Hallen og tilliggende verksteder
skal utformes med særlig vekt på akustisk demping, og på renholdsvennlige flater. Hall og tilliggende
verksteder og støtterom skal utformes i tråd med gjeldende forskrifter. Praksis- og øvingshallen skal
ha tilgang på direkte dagslys og utsyn. Det skal være utsyn til hallen fra verkstedene.

15.1.1 Sone for mur-, sand- og betongarbeid
Sonen skal kunne brukes til arbeid med mur, sand, flis og betong. Sonen skal ha flatt gulv. I en del
skal det være plass til 8 «sandkasser» for praktiske øvelser. Sandkassene skal etableres vha. løse
betongelementer i en dobbel rekke inntil hverandre, med 4 båser på 3,5 x 4m i hver rekke. Båsene

skal ha tre vegger med betongelementer og mulighet for å fylle på/ hente ut sand, stein m.m. i den
åpne enden ved bruk av en liten hjullaster.
Sonen for mur og betong skal være tørr og temperert, med en gulvflate fri for søyler eller fast montert
utstyr. Sonen må være lett tilgjengelig fra en høy og bred garasjeport slik at det er enkelt å frakte
tunge varer inn og ut.
Sonen etableres med befuktningsanlegg, for eliminering av murstøv. Sonen skal ha nødvendig avsug
etter forskriftene (også avtrekk for eksos).
Sonen skal kunne spyles og skal derfor være utstyrt hensiktsmessig med renne og flere sluk med
sandfang i gulv.

15.1.2 Soner for metallarbeid
Det vil være nødvendig at to klasser kan arbeide med metall samtidig, og det skal derfor være to
soner for metallarbeid på hhv. 150 m² og 250 m². Den minste sonen skal være litt enklere utstyrt enn
den andre, og her vil det også være mulig å jobbe med materialer som blikk og glass.

15.1.2.1 Sone for metallarbeid 1
I den største sonen skal det være plass til følgende utstyr:
-

1 Sveisebås med sveisebord (UU-tilpasset)
1 dreiebenk
2 fres
platesaks
Knekkemaskin
Valse / rundmaskin
Bukkemaskin
Søyleboremaskin (stor og liten)
Metallsag
Planbord
Skjærebord plasma med løfteutstyr
Hydraulikkstasjon (-er)
Ambolt
Billøfter
Verkstedpresse
Verkstedskap for utstyr til maskiner samt rekvisita/håndverktøy
15 arbeidsplasser med skrustikke og låsbar skuff
Hvittavle/digital tavle

Det skal etableres løfteutstyr over knekker, vals, brennebord og saks. Løfteutstyret kan enten være
takhengt, vegghengt eller på golvsøyle.
Det må være mulig å kjøre inn tungt utstyr med truck.
Materialer skal kunne lagres i sonen.

15.1.2.2 Sone for metallarbeid 2
Det meste av utstyret i denne sonen skal være mobilt, slik at det skal kunne flyttes på og gi plass til
andre aktiviteter.
Sonen skal ha arbeidsplasser hvor elevene kan trene på oppgaver innen bukking, klipping, forming og
falsing, samt kutting/skjæring av glass. Til dette trengs 4 arbeidsbord på 2mx2m med solid bordplate
med metallkant og tykkmetallplatetopp for montering av ulike arbeider. Hver av arbeidsplassene ved

bordene skal utstyres med skrustikke, låsbar skuff. Det skal være avsug, trykkluftuttak og tilstrekkelig
arbeidslys ved bordene. Reol for tynne blikkplater må være plassert i nærheten av arbeidsbordene.
Det må være god plass rundt alle arbeidsbordene.
Ett av arbeidsbordene skal være tilrettelagt for glassarbeider (filtbeleggplate som festes på bordet).
Reol for lagring av glassplater må være plassert nær arbeidsbordet for glassarbeid.
Denne sonen utstyres med:
-

1 sveisebås UU (utenfor sveiserom)
1 dreiebenk (utenfor dreieverksted)
2 mindre freser
Liten platesaks
Liten knekkemaskin
Liten vals
Liten bukkemaskin
Søyleboremaskin
Liten metallsag
Verkstedskap for utstyr til maskiner, samt rekvisita/håndverktøy
15 arbeidsplasser med skrustikke og låsbar skuff
Hvittavle og digital tavle

15.1.3 Sone for trearbeid
I denne delen av praksis- og øvingshallen skal det være dobbel takhøyde. Høyden må være minst 7
meter (fri takhøyde) og det må være enkel tilgang til høy og bred garasjeport slik at det er mulig å
kjøre store konstruksjoner inn og ut. Det skal være kjøreporter inn i praksis- og øvingshallen med
minimumsstørrelse på 4 x 6 m. Sonen skal være støydempet og alle maskiner skal ha godt flisavsug.
Sonen for trearbeid skal ha plass til at elevene kan sette opp mindre konstruksjoner, være tørr og
temperert og ha en gulvflate fri for søyler eller fast montert utstyr.

15.1.4 Sone for overflatebehandling og røropplegg
Det skal monteres åtte prøvestasjoner utformet som båser/bad på omkring 2 x 2 m, med noe
gulvplass utenfor. 4 stasjoner på gulvplan og 4 på mesanin – slik at båsene er plassert over
hverandre. 2 og 2 elever vil jobbe sammen i hver bås. Prøvestasjonene skal bl.a. brukes til praksis i
overflatebehandling (malingsarbeid, tapetsering og gulvlegging). Plassering av noen av stasjonene på
en mesanin vil gjøre det mulig å bruke dem også til øvelser med rør- og ventilasjonsmontasje med
gjennomføringer gjennom etasjeskille (mesaningulv). Dette vil da simulere første- og andreetasje, eller
under- og førsteetasje i et bygg. Det skal være lagringsplass til verksted og utstyr ved stasjonene. Det
er behov for dobbel takhøyde (7 m) i sonen for overflatebehandling.

15.2 Spesialutstyrte verksteder med direkte tilgang fra praksis- og øvingshall
15.2.1 Kapperom - tre
Det skal være et eget maskinrom for trearbeid. Det må være godt avsug ved maskinene. Det skal
være plass til følgende utstyr i kapperommet:
-

Tykkelseshøvel
Avretter

-

Fres
Justersag
Båndsag
Søyleboremaskin
Båndpusser
Industristøvsuger

Det må være litt plass i rommet til temperert lagring av materialer.

15.2.2 Blande- og kapperom – mur og betong
For å redusere støv og støy i praksis- og øvingshallen skal det etableres et eget blande/steinkapperom. Dette rommet må kunne brukes til alt av spesielt støyende og støvende aktiviteter
(f.eks. blanding av betong, skjæring av stein, tørrskjæring med vinkelsliper m.m.). Rommet skal også
tilrettelegges for sliping av verktøy.
I rommet skal det være plass til benkesag og blandemaskin. Det skal være lagringsbåser til
mellomlagring av minst fire ulike typer sand (lagring av det som skal brukes innen kort tid). Det er
viktig at det er god kontroll på akustikken i rommet og at rommet har et eget ventilasjonssystem.
Overflater må kunne spyles rene og avløp må ha sand/slam-fanger. Rommet vil også bli brukt til
rengjøring av verktøy brukt til mur- og betongarbeid.
Blande-/steinkapperommet må være plassert og organisert slik at det er enkelt å bruke fra sonen for
mur og betongarbeid i praksis- og øvingshallen. Det skal være garasjeport direkte ut fra blanderommet
til utvendig arbeidsplass til innkjøring av sand, sement, stein m.m., og brede dører inn til hallen for
transport av stein, sand og betong inn.

15.2.3 Sveiseverksted
Det skal være et eget rom for sveising. Rommet skal inneholde 8 sveisebåser med avsugsarm og
strømuttak, samt ett sveisebord.
Det skal være plass til sveiseutstyr som forkle og hansker i båsene.

15.2.4 Motor-/maskinverksted
Det skal være et verksted med 8 arbeidsbenker 1,5m x 0,8 m - for stell og reparasjoner av små
maskiner (gressklippere, motorsager, ryddesager etc.). I verkstedet skal det være arbeidsplasser til 15
elever.
Høyden trenger ikke være over vanlig etasjehøyde, men døren inn til verkstedet må være såpass bred
at maskiner lett kan trilles inn. Verkstedet må ha egnet ventilasjon, trykkluft, 2 stk. hydrauliske
MC/ATV-løftere, delevasker og verktøyskap.

15.2.5 Malingsrom/ overflatebehandling
Det skal være et eget rom for overflatebehandling/maling. Rommet skal ha godt avtrekk. Det skal
inneholde en lakkvegg med tilluft/avtrekk. Arbeidsplass for inntil 3-4 elever.

15.2.6 CNC-/robotverksted
Det skal være et eget rom for CNC-/robot. Det skal avsettes plass til følgende utstyr og maskiner:

-

2 CNC Dreiebenk
2 CNC fres
Annet robotisert maskineri
Arbeidsbord
Verktøyskap

Innhold i verkstedet vil endres over tid, med endring og utvikling av teknologi. Verkstedet bør legges
vegg i vegg med dreieverksted slik at vegger kan åpnes mellom.

15.2.7 Slipeverksted, metall
For å trekke prosesser som genererer mye støv ut av verkstedene, skal det avsettes areal til et eget
sliperom. Rommet skal ha eget avtrekk og undertrykk i forhold til allmennventilasjon ellers i
verkstedene. Det skal også være eget punktavsug fra maskiner. Det skal være plass til følgende utstyr
i rommet:
-

Boremaskin
Verktøysliper
Benksliper
Båndsliper
Arbeidsbenk
Sandblåsekabinett.

15.2.8 Dreieverksted, metall
Det skal være et eget rom med 8 dreiebenker og 8 vegghengte skap for dreieutstyr.

15.2.9 Verktøyrom
I tilknytning til sonen for trearbeid skal det være et eget låsbart verktøyrom hvor elevene kan hente ut
og levere inn fellesverktøy. Det skal også være plass til elevenes egne verktøykasser.
Med direkte tilkomst fra sonen for mur- og betongarbeid og blande- og kapperom mur og betong skal
det være et eget låsbart verktøyrom hvor elevene kan hente ut og levere inn verktøy.
Verktøyrommene må ha rikelig med justerbare reoler og også noe veggplass til vegghengt
fellesverktøy. I rommene må det også være bord med plass til manuell registrering av verktøy som tas
ut eller leveres inn.
I sonene for metallarbeid skal verktøy og utstyr lagres i skap ved arbeidsplassene/maskinene.

15.2.10 Lager til salmakerutstyr
I praksis- og øvingshallen skal en sone med fri gulvplass kunne brukes til minst 8 arbeidskrakker til
salmaking, som settes fram ved bruk. Det skal være et eget lager nær hallen med plass til lagring av
arbeidskrakker og verktøy til faget, samt et eget lite rom til lagring av lær.

15.2.11 Kjemikalierom
Det etableres et felles kjemikalierom for brannfarlige stoffer på skolen.

15.2.12 Kompressorrom
Det må settes av plass til kompressor (ca. 5-8 m²) i f.eks. teknisk rom for ventilasjon nær praksis- og
øvingshall. Rommet må ha tilgang til luft både for forbruk og ventilasjon. Tilgang til luft bør vurderes
opp mot størrelse på kompressor. Lufttemperatur må kunne reguleres.

15.3 Samtalerom/kontor
I tilknytning til praksis- og øvingshallen skal det være to små samtalerom/kontor. I rommene skal det
være plass til PC og telefon, samt lagring av undervisningsmateriell og informasjon om utstyr i
verkstedet. Rommene skal også kunne brukes til korte elevsamtaler. Dette skal ikke være faste
arbeidsplass, men deles av lærere som bruker praksis- og øvingshallen. Det skal være innsyn til
praksis og øvingshallen fra samtalerom/kontoret.

15.4 Garderober
15.4.1 Elevgarderober
Elevgarderobene skal fungere som skille mellom ren og skitten sone i anlegget og også bidra til å
skjerme for støy. Det skal være totalt 11 garderober, hver til 15 elever.
Ni av garderobene skal ha låsbare skap (ett fast skap til hver elev), knaggrekker for tøy, sittebenker og
gulvplass for omkledning, toalett og håndvask. Skapene skal være integrert i vegg og være store nok
til å lagre personlig utstyr som vernesko, arbeidsbukse, annet verneutstyr, mopedhjelm og ytterklær.
To av garderobene skal være felles for resten av elevene og ev. besøkende, med mindre skap (to i
høyden) og hyller med låneklær, -sko og personlig sikkerhetsutstyr som trengs i praksis- og
øvingshallen.
Alle garderobene skal ha ett dusjrom (låsbart rom med knagger, benk og dusjkabinett) og HC-toalett.
I nærheten av garderobene skal det også være tilgang til et tørkerom med tørkeskap for arbeidstøy og
verneutstyr, spesielt med tanke på elever og lærere som holder på med aktiviteter utomhus.
Det skal også være to toaletter tilgjengelig fra praksis og øvingshallen.

15.4.2 Lærergarderober
Det skal etableres 2 lærergarderober, den ene med plass til 6 lærere og den andre med plass til 8.
Begge garderobene skal ha låsbare skap (hhv. 6 og 8 skap) integrert i vegg, knaggrekker for tøy,
sittebenker, HC-toalett og håndvask. Begge garderobene skal også ha et låsbart omklednings/dusjrom, med dusjkabinett og plass til å skifte.

15.4.3 Tørkerom
Ved garderobene skal det være et felles tørkerom eller flere tørkeskap til elevers og ansattes
arbeidsklær og verneutstyr.

15.5 Renhold
Ved praksis- og øvingshallen skal det være ladestasjon/parkering for gulvvaskemaskin. Dette bør
plasseres i et renholdsrom, som gjerne kan være litt større enn andre renholdsrom.
Alle arealer i praksis- og øvingshallen må kunne spyles og det må være renne/sluk m/ oljeutskiller i
gulv.

15.6 Avfallshåndtering
Det skal legges til rette for en miljøvennlig og enkel avfallshåndtering. Det skal legges til rette for
sortering av avfall i henhold til gjeldene regler for byggeplasser. Det skal være sorteringssystem for:








Tre (impregnert og ikke impregnert)
Metall
Mur og betong
Plast
Papp
Restavfall
Brennbart materiale

15.7 Praksisareal utomhus
Utenfor praksis- og øvingshallen skal det etableres praksisareal for ulike aktiviteter: stillasbygging,
forskaling m.m. Til dette må det være en fast vegg som er høy nok til stillasbygging og sandgroper til
forskalingsarbeid. På plassen skal det også være lagt til rette med utvendig strømuttak for bruk av sag
og annet maskinelt utstyr til tømrerarbeid. Det må også være utvendig lagerplass til ferdige produkter
som elevene har laget.
Utendørsarealer skal ha plass for lasting/ lossing av store kjøretøy, samt inn- og utkjøring av
verkstedene med truck.
Kaldtlager for stein, sand m.m.
Utenfor praksis- og øvingshallen skal det være en sone med kaldtlager (3 enkle vegger og tak), bl.a.
for «langtidslagring» av stein og sand til murerverkstedet (i båser på 3x2 m).
Kaldtlager tømrer
Kaldtlager til stillasutstyr og trematerialer skal plasseres ved arbeidsplassen på utsiden av hallen.
Lageret skal samlokaliseres med kaldtlager for murerverkstedet.

16 Utforsknings- og øvingssone
Den videregående skolen skal ha en sone med spesialutstyrte funksjoner for utforskning,
demonstrasjon og øving i flere fag og temaer. I denne sonen ligger







realfagsrom og teknisk lab
kreativt læringsverksted (tørre materialer og teknologi)
veksthus
arbeids- og øvingsrom (våte/organiske materialer).
kjøkken
øvingsareal pleie, omsorg og velferdsteknologi

Denne sonen i anlegget er viet praktiske og utforskende aktiviteter, som kan demonstrere det elevene
jobber med og lærer om. Tanken er at man fra de generelle læringsarealene lett kan trekke ut i
utforsknings- og øvingssonen. Rommene i denne sonen skal brukes av alle utdanningsprogram.
Sammenhengen mellom funksjonene er viktig. Sonen skal underbygge og bidra til at læringen på
Søgne vgs. skal være aktivitetsbasert, også i de tradisjonelt mer teoretiske fagene.

Figur 13 Prinsippskisse Utforsknings- og øvingssone

16.1 Kreativt læringsverksted
Det skal etableres et kreativt læringsverksted for praktisk, kreativt og teknologisk arbeid, der blant
annet modellbygging og ulike typer prosjektarbeid skal kunne foregå. Verkstedet er et sted for
«learning by doing», og er med på å underbygge skolens profil som en aktivitetsbasert skole.
Rommet skal innredes med store arbeidsbord og gode arealeffektive systemer for lagring av materiell,
verktøy og utstyr, fortrinnsvis i reoler/på vegg. Rommet skal ha IT-utstyr med spesialprogrammer

(f.eks. lisensierte programmer), store skjermer på vegg m.m. I tilknytting til rommet skal det være et
rom med plotter/3D-print.

16.2 Realfagsrom
Skolen skal ha følgende realfagsrom:





Kjemirom for 30 elever, med tilgang til kjemikalielager
Biologi-/naturfagrom for 30 elever, med direkte utgang til uteområdet
Fysikk-/naturfagrom for 30 elever
Felles forberedelsesrom

Realfagrommene skal ligge samlet i utforsknings- og øvingssonen, nær teknisk laboratorium og
arbeids- og øvingsrom (organiske materialer). Realfagrommene skal ikke ligge under bakkenivå av
hensyn til eventuelt arbeid med tyngre gasser. Rom som brukes til biologi og naturfag kan gjerne ha
direkte adkomst ut.
Realfagsrommene skal legge til rette for både teoriundervisning, lærerdemonstrasjon og elevforsøk og
-utforskning. Alle realfagsrommene, men i første rekke biologirommet og fysikkrommet skal brukes til
undervisning i naturfag. Ledig kapasitet i realfagrommene skal kunne brukes til undervisning i andre
teoretiske fag.
I nærheten av eller i realfagsrommene skal elevene også kunne få demonstrert hvordan teknologien i
bygget fungerer. Dette kan være i form av tavler/skjermer, mulighet for avlesing og bearbeiding av
klima-, energi- og miljødata fra skoleanlegget. Det er også ønskelig at elever skal kunne erfare
hvordan de tekniske systemene i anlegget fungerer. På denne måten kan selve bygget og klima-,
miljø- og energi-tiltakene brukes som pedagogisk verktøy.

Figur 14 Prinsippskisse realfagsrom

Overordnet beskrivelse
Det skal være en førstehjelpsstasjon på alle spesialrom (bl.a. utstyr til øyeskylling). I hele sonen,
inkludert forberedelsesrom, må det være tilstrekkelig med avtrekk og ventilasjon. I kjemi, fysikk og
biologi er det nødvendig å flytte forsøksutstyr på traller mellom de ulike rommene. Det må derfor være
terskelfri overgang mellom alle rom i sonen.

I alle undervisningsrom skal det legges til rette for montering av hvittavle og en interaktiv digital
tavleløsning. Det skal være tilstrekkelig med strømuttak og god nettilgang for alle samtidige brukere av
rommene (det må påregnes at alle rom kan være i bruk samtidig). Alle elevrom må ha nok strømuttak
til lading av elevenes IT-utstyr, i tillegg til strømuttak for forsøk og utforskning. I spesialrom hvor det er
strømuttak beregnet på forsøk og utforskning, må disse være koblet til en hovedbryter/
sikkerhetsbryter slik at læreren kan slå av og på strømmen til alle elevene ved behov. Tilsvarende må
det, på de rom hvor dette er aktuelt, være en sentralt plassert stoppekran for vanntilførsel til
elevbordene.
I spesialrom for laboratorieøvelser skal det være identiske demonstrasjonsbenker med integrerte elstikk og integrert vask med svanehals og kum. På demonstrasjonsbenken skal det være hovedbryter
for strømforsyning til elevbordene, med mulighet for regulerbar svakstrøm der det er behov for det,
samt hovedstoppekran for vann til elevbordene (der dette er aktuelt). Bordflaten på
demonstrasjonsbenken må ha overflate som tåler kjemikaliesøl og varme uten å bli stygg. Ved
demonstrasjonsbenken skal det monteres avsug som ikke må være til hinder for elevenes utsyn til
tavlen.
Ved inngangen til alle realfagsrommene skal det være avsatt plass til knagger for skifte mellom
yttertøy og lab-frakker.
Avtrekksystemet skal være separat og ikke en del av byggets ventilasjonsanlegg. Lokale
miljøstasjoner skal være lett tilgjengelig i forberedelsesrommene for forskriftsmessig håndtering av
avfall. Realfagrom skal oppfylle alle krav i veileder for sikkerhet i naturfagundervisningen som er
utarbeidet ved Universitetet i Oslo og finnes på www.naturfag.no.
Det er ønskelig at skap i realfagsrommene går til tak for å gi mest mulig lager-/oppbevaringsplass.
Alle laboratorier og rom for praktisk arbeid i realfag skal så langt det er mulig ha en tilnærmet
kvadratisk utforming.

16.2.1 Kjemilaboratorium
Kjemilaboratoriet skal dimensjoneres for 30 elever. Langs den ene langsiden i rommet skal det være
en demonstrasjonsbenk, utformet som beskrevet innledningsvis i kapittelet.
Arbeidsbordene for elevene skal være høye, brede og dype fastmonterte bord, som skal plasseres
sammen to og to. I rommet skal det være 5 slike doble bord, med arbeidsplass for 3 elever ved siden
av hverandre på hvert bord. Kortenden av bordene skal være vendt mot demonstrasjonsbenken.
Arbeidsbordene skal ha "sølesikre" strømpunkter for 230 V og likestrøm tilgjengelig og vask med vann
og avløp. Vask plasseres ved enden av bordet. Når det ikke gjennomføres forsøk, må strømpunktene
kunne dekkes til for å gi en større bordflate. Det skal kunne benyttes trekkpapir på bordene for å
redusere slitasjen ved bruk av sterke kjemikalier, men alle bordflater i rommet skal ha overflater som
tåler varme og kjemikaliesøl uten å bli stygge. Av hensyn til sikkerheten når elevene arbeider med
kjemikalier, skal det være plass nok til å gå bak elevene når de sitter på arbeidsplassene, dvs. ca. 130
cm avstand mellom bordene. Det skal være avsug over eller i elevbordene. Under kjemikalieforsøk vil
det også kunne være 2 lærere i rommet når klassene er store.
Laboratoriet skal utformes med tanke på utstrakt bruk av digital lupe/mikroskop og dataloggere. Til
forsøk og utforskning med litt farligere kjemikalier som krever godt avsug skal det i rommet være 6
avtrekksskap plassert langs vegg. (ett skap til hvert dobbeltbord og ett ved demonstrasjonsbenken).
Det er ønskelig med noe avstand mellom avtrekkskapene slik at det blir bedre plass for elevene som
er på hver gruppe (fra 3-6 elever). I mellomrommene mellom skapene kan det monteres benkeplater
og noen utslagsvasker, samt overskap. Avtrekksskapene skal ha flislagt benkeplate, vask med avløp
og regulerbart avsug)

Kjemilaboratoriet må også kunne mørklegges helt i forbindelse med demonstrasjoner, forsøk og
utforskning. Av hensyn til sikkerhet bør ledig kapasitet i kjemirommet ikke benyttes til undervisning i
andre fag dersom læreren ikke også er en kvalifisert kjemilærer.
Ønsket innredning i rommet er:









4 skap (90x200x60) til glassutstyr mm. og ett skap til verneutstyr. Skapene kan eventuelt
samles i en "skyvedørsgarderobe" med 25 hyllemeter.
1 nøddusj med eget avlukke
6 avtrekksskap med fliselagt benkeplate, vask og regulerbart avsug.
Benkeplater og noen utslagsvasker, samt overskap mellom avtrekksskapene (overskap kan
redusere behovet litt for andre skap)
10 faste, høye arbeidsbenker med avsug, el. og vann. To og to bord plasseres inntil hverandre
slik at elevene står/sitter i grupper på 6. Vask plasseres ved bordenden. Bordene er plassert
slik at ene bordenden vender mot tavlen.
Demonstrasjonsbenk med vask, el. stikk og punktavsug, samt hovedbryter for strøm og
stoppekran for vann til elevbordene.
Digital tavle og hvittavle.

16.2.2 Fysikkrom
Fysikkrommet skal dimensjoneres for 30 elever.
Rommet må kunne mørklegges helt i forbindelse med øvelser og demonstrasjoner i faget, være
tilrettelagt for formidling og demonstrasjon, og utformet slik at alle elevene ser demonstrasjonsbenken
framme i rommet. Demonstrasjonsbenken skal ha integrerte el-stikk og integrert vask med svanehals
og kum. På demonstrasjonsbenken skal det også være hovedbryter for strømforsyning til
elevbordene, med mulighet for regulerbar svakstrøm.
Innredningen i rommet skal bestå av fast monterte store, brede og dype elevbord med "sølesikre"
strømpunkter for 230 V og likestrøm tilgjengelig. Hvert bord skal være arbeidsplass for to elever.
Bordplaten skal ha overflate som tåler kjemikaliesøl og varme uten å bli stygg.
For å sikre god nok plass ved forsøk og utforskning bør det være ca. 130 cm avstand mellom
bordene. Forsknings- og forsøksarealet skal utformes med tanke på utstrakt bruk av digital
lupe/mikroskop og dataloggere.
Fysikkrommet skal ha en vaskerenne og lagerplass for utstyr langs vegg. Ønsket innredning er 12
skap (90*200*60). Dette kan gjerne løses med en "skyvedørsgarderobe" med 55 hyllemeter.

16.2.3 Biologirom
Biologirommet skal dimensjoneres for 30 elever.
Rommet skal i tillegg til å være tilrettelagt for forsøk og utforskning, også være tilrettelagt for formidling
og demonstrasjon. Det skal derfor utformes slik at det er mulig for alle elevene å se læreren. Framme i
rommet skal det etableres en demonstrasjonsbenk med integrerte el-stikk og integrert vask med
svanehals og kum. På demonstrasjonsbenken skal det også være hovedbryter for strømforsyning til
elevbordene, med mulighet for regulerbar svakstrøm.
Det skal tilrettelegges med store, tunge, brede og dype elevbord med strømpunkter tilgjengelig. Hvert
bord skal være arbeidsplass for to elever. Av hensyn til sikkerheten når elevene arbeider med
kjemikalier, skal det være plass nok til å gå bak elevene når de sitter på arbeidsplassene, dvs. ca. 130
cm avstand mellom bordene. Forsknings- og forsøksarealet skal utformes med tanke på utstrakt bruk
av digital lupe/mikroskop og dataloggere.

Alle bordplater i rommet skal ha overflater som tåler kjemikaliesøl og varme uten å bli stygge. Rommet
må kunne mørklegges helt i forbindelse med øvelser og demonstrasjoner i faget. I rommet er det
ønskelig å få plass til en 60 cm dyp "skyvedørsgarderobe" med:




4 hyllemeter til 30 mikroskop
4 hyllemeter til 30 luper
20 hyllemeter til annet utstyr/bøker

I tillegg må det være plass til:



14 hyllemeter med 30 cm dype utstillingsmontere/glass-skap – gjerne mot korridor
Vaskerenne langs vegg

16.2.4 Felles forberedelsesrom
Det skal være et felles forberedelsesrom med direkte forbindelse fra kjemilaboratorium og
biologi/naturfag, og enkel tilgang fra fysikkrom. Det skal også være tilkomst til forberedelsesrommet
fra trafikkareal for å sikre tilgang til forberedelsesrommet uten å forstyrre pågående undervisning.
Rommet skal være låsbart.
Rommet skal ha oppvaskmaskin, låsbare skap, skap- og hylleplass for lagring av utstyr, benkplass og
en god vaskelinje for vask og rengjøring av forsøksutstyr. Elevene skal også ha tilgang til vask og
oppvaskmaskin på forberedelsesrommene. Forberedelsesrommet skal ha plass til kildesortering.
Rommet skal ha konstant avsug (undertrykk).
Forberedelsesrommet skal benyttes som lager for utstyr til undervisningen, tilrettelegges med god
benkeplass for de praktiske forberedelser som læreren har behov for, og benkeplater skal ha
overflater som tåler varme og kjemikaliesøl uten å bli stygge. Det skal være mulig for minst to lærere å
gjøre for- og etterarbeid samtidig i forberedelsesrommet.
I rommet skal det være plass til følgende innredning:















1 enhet på hjul for oppsamling av kjemikalierester og knust glass
ventilert brannskap for dataloggere
1 skap for standardløsninger av salter
Benkeplass for gasskromatograf
Minst 2 benkeplasser med flatemål 125x250 for å sette opp forsøk. Den ene benken skal ha
integrert vask og kran med svanehals. Den andre skal ha skuffer under.
1 avtrekksskap
Plass til analysevekt og skap til analysesett
Skap til glass-slipesett og sett for mikrosynteser
1 fryseskap/ismaskin
1 kjøleskap
1 varmeskap og 1 inkubatorskap – disse kan stå i søyle
2 Oppvaskmaskiner og vask med vann og avløp
Ca. 15 skap (90x200x60)
1 nøddusj med eget avlukke

Det skal også være et eget låsbart kjemikalielager, med inngang fra forberedelsesrommet (nærmest
kjemi- og biologirommene) med:






Doble skap for tørrkjemikalier
Gnistsikkert kjøleskap
Ventilerte brannskap for organiske kjemikalier
Skap for konsentrerte syrer
Sikker lagerplass for store gassflasker med karbondioksid, hydrogen, oksygen og helium.

16.3 Teknisk laboratorium
Ett teknisk laboratorium for 15 elever skal spesialutstyres for oppgaver som omhandler elektronikk,
hydraulikk og pneumatikk. Det skal være plass til projektor/digital tavle i rommet.
I rommet skal det være plass til 4 stk. øvingstavler for pneumatikk, 2 stk. øvingstavler for hydraulikk og
4 stk. øvingstavler for elektro. Rommet må være utstyrt med egne strømuttak langs vegg for
elektroarbeid, flere trykkluftuttak og en egen sone hvor det kan arbeides med hydraulikk. Gulvbelegg
må tåle oljesøl fra hydraulikkarbeid. Rommet skal ha plass til verktøytavle- og skap.
I tilknytning til rommet skal det være et eget lagerrom/ skyvedørsgarderobe med utstyr og flyttbare
elektronikk-, hydraulikk- og pneumatikkenheter på hjul. Dette muliggjør at rommet også vil kunne
brukes som et generelt undervisningsrom.
Rommet skal ligge nær realfagsrom. Rommet trenger ikke å ligge på bakkeplan.

16.4 Veksthus
På Tangvall skal det være et veksthus med tilhørende arbeids-/øvingsrom, kjølerom og redskapslager.
Veksthuset skal være synlig både fra innsiden og utsiden av skoleanlegget for å understreke skolens
profil.
Innvendig skal veksthuset ha høye arbeidsbord med plass til arbeid med planter. For å få en effektiv
bruk av arealet kan bordene gå på skinner/hjul etter samme prinsipp som i et rullearkiv, slik at de
bordene som det ikke jobbes ved kan stå helt inntil hverandre. Veksthuset må ha innlagt vann og ha
utslagsvask. Innvendig takhøyde skal være som standard for veksthus. Veksthuset må ha
klimaanlegg.
I nærheten av veksthuset og arbeids-/øvingsrom, skal det være et lite kjølerom til stiklinger. Rommet
skal innredes med brede og dype hyller. Med direkte atkomst fra veksthuset, og i nærheten av
arbeids-øvingsrommet (helst direkte adkomst hit også), skal det være et redskapsrom til spader,
river, bøtter og annet hageutstyr som bl.a. brukes i veksthusene og arbeids-/øvingsrommet, og som
ikke står lagret i garasje/kaldtlager. Fra redskapsrommet skal det også være direkte utgang til
uteområdet.
Utendørs:
For urbant hagebruk skal det utenfor veksthuset og arbeids-/øvingsrommet på Tangvall være plass til
40 plantekasser for urter og grønnsaker mm.
Det skal også etableres et plantefelt og område med ulike jordtyper for utforskning og dyrkning av
ulike vekster utomhus. Skolens parkanlegg kan være lærings- og øvingsareal i gartnerifaget.
Garderober
Det skal være to elevgarderober og en lærergarderobe i tilknytning til veksthus og utomhus
øvingsareal. Garderobene skal utformes likt som garderobene i Praksis- og øvingshallen. Se
beskrivelse av garderober i Praksis- og øvingshall.

16.5 Arbeids- og øvingsrom – organiske materialer
Skolen skal ha et arbeids-/øvingsrom for arbeid organiske materialer. Rommet skal være et
praksisrom for grønt naturbruk og biologi/kjemi og bør plasseres nær veksthus og biologi/naturfagrom. Rommet skal ha plass til 15 arbeidsplasser på benker/bord egnet til såing/prikking,
sortering av grønsaker, og andre undersøkelser og forsøk og utforskning i biologi/naturfag m.m.

I tillegg skal rommet inneholde lagerplass i åpne hyller til jord, potter, håndredskaper m.m.
Arbeids-/øvingsrommet skal være et våtrom som lett skal kunne spyles. Rommet skal ha innlagt vann
og store utslagsvasker. I rommet skal det også legges til rette for en interaktiv digital tavleløsning.

16.6 Kjøkken
Kjøkkenet dimensjoneres for 15 elever. Det skal være plass til fire arbeidsstasjoner, samt en
grovkjøkkensone. Hver arbeidsstasjon inneholder en arbeidsbenk med over- og underskap, samt
komfyr og vask. En av arbeidsstasjonene skal være universelt tilpasset og ha hev-/senk-løsninger.
Grovkjøkkensonen skal innredes med kjøkkeninnredning utslagsvasker og arbeidsbenker i stål.
I kjøkkenrommet skal det også være oppvaskmaskin, kjøleskap, fryseskap, vask for håndhygiene
(med berøringsfritt armatur) og Hvittavle. Vaskemaskin og tørketrommel er plassert på skyllerommet i
øvingsareal for helse- og oppvekstfag. Det skal være kort vei fra kjøkken til skyllerom.
Det er ønskelig at kjøkkenet også ligger nær arbeids-/ og øvingsrom og veksthus. Kjøkkenet skal
hovedsakelig brukes av Helse- og oppvekstfag, AT og Naturbruk, men vil også kunne brukes av andre
utdanningstilbud.
Spiserom/grupperom
Bespisning plasseres i et rom ved siden av og med glassvegg/-dør mot kjøkkenet. Selve bespisningen
kan skje rundt et stort bord. Spiserommet skal også ha dør til trafikkareal slik at rommet kan brukes
som et ordinært grupperom, uavhengig av kjøkkenet. Rommet skal derfor også utstyres med hvittavle
og elektronisk tavle.

16.7 Øvingsareal stell, pleie og velferdsteknologi
Opplæringen i helse- og oppvekstfag skal speile de yrkesfunksjonene/oppgavene elevene vil møte i
arbeidslivet. Rom og lokaler må derfor støtte opp om og tilrettelegges for dette. Siden opplæringen
ofte veksler mellom teorigjennomgang og praksis/demonstrasjoner, er det ønskelig å kunne ha korte
teoriøkter i praksisrommene. HO skal ha spesielt fokus på velferdsteknologi. Øvingsarealene, som
også kan brukes av TIP og BA (universell, teknologisk tilrettelagt utforming), skal tilrettelegges for
dette.
Det er ønskelig at øvingsarealet for stell, pleie og velferdsteknologi ligger synlig i skolen for å vise de
aktiviteter som skjer.
Elevene på VG2 er vanligvis ute i praksis noen dager i uken i flere uker både om høsten og om våren.
I praksisperiodene har elevene fellesfag de andre dagene (og trenger da undervisningsrom hele
tiden). Det er god forutsigbarhet på når elevene er i praksis. Dette gir gode muligheter for planlegging
slik at begge årstrinn og klasser i HO kan benytte praksisrommene.

Figur 15 Prinsippskisse øvingsareal stell, pleie og velferdsteknologi

16.7.1 Øvingsareal for stell, pleie og velferdsteknologi
Stelle-/pleierommet skal dimensjoneres for 15 personer. Rommet skal gi mulighet for å øve på
institusjonsbasert og hjemmebasert omsorg.
I rommet skal det være plass til fem sengeposter. Det skal legges til rette for utprøving av
velferdsteknologi. Dører inn i rommet og til tilliggende rom skal være terskelfrie og brede nok for
senger og mobile personheiser. I stelle- og pleierommet skal det også tilrettelegges for en sone med
plass til krakker/klappstoler foran en hvittavle /digital tavle for korte økter med praksisrelatert
teorigjennomgang og presentasjoner.
Treningsbad
Badet skal ha tilgang fra stelle- og pleierommet. Her skal det være plass til HC WC, håndvask og dusj
og baderomskap. Rommet skal også være tilrettelagt for takheissystem.
Skyllerom
Fra stelle-/ og pleierommet skal det være direkte tilgang til et todelt skyllerom. En del for urent utstyr
og en del for rent utstyr. I den urene delen skal det være plass til utslagsvask, kombinert vaske- og
tørkemaskin, skittentøyskurver m.m. I den rene delen skal det være håndvask og skapplass til
håndklær, sengetøy og annet rent utstyr. Det skal være en dør inn til rommet for skittent utstyr, og et
gjennomstikkskap med rent utstyr ut mot praksisrom.
Lager
I tilknytning til stelle- og pleierommet skal det være et lagerrom for nødvendig utstyr, som for eksempel
løfteutstyr, torsoer, førstehjelpsutstyr, rullestoler, prekestol etc. Lageret kan eventuelt utformes som en
skyvedørsgarderobe langs vegg.
Garderobe/skifterom
For å skille mellom ren og uren sone (stelle-/ pleierom og trafikkareal), etableres det en garderobe for
omkledning. Dette rommet skal ligge som en sluse mellom trafikkareal og stelle-/pleierom. Her skal
det også være et toalett og et låsbart skifterom.

I garderoben skal det være plass til 30 todelte garderobeskap med skitten og ren del. Garderoben skal
være låsbar. Elever på HO VG2 skal ha faste skap i denne garderoben. Det skal være knagger i
garderoben for oppheng av arbeidstøy til VG1-elever på HO.
Alle elevene skal ha hvert sitt bokskap utenom dette.

16.8 Uformelle gruppearbeidsplasser/møte- og sitteplasser
I utforsknings- og øvingssonen skal det etableres en/flere uformelle møteplasser/
gruppearbeidsplasser utenfor/mellom undervisningsarealene. Møteplassene kan gjerne ligge som
utvidelser eller nisjer i trafikkarealene, med innbydende og variert møblering. I og ved disse områdene
skal det være informasjonsskjermer, miljøstasjoner og drikkevannsstasjoner med varmt og kaldt vann,
samt tilgang til toaletter. Ved møteplassene må det være strømpunkter til lading av IT-utstyr.

17 Soner med generelt læringsareal
Generelle læringsarealer er rom og funksjoner som ikke er spesialutstyrte, men kan brukes til en rekke
formål. De generelle læringsarealene skal etableres i flere soner, slik at det er tett kontakt mellom
praksis- og øvingsarealer og generelle læringsarealer. Det er satt av areal følgende rom og
funksjoner:










1 auditorium med plass til 120 elever (i fellessonen for hele anlegget)
11 undervisningsrom til 30 elever
10 undervisningsrom til 15 elever
9 grupperom/-areal til 8 elever (en del kan ligge i mer åpne arealer)
5 grupperom/-areal til 4 elever (en del kan ligge i mer åpne arealer)
600 elevskap
Toaletter
Nærlager til undervisningsmateriell
Kopi-/printerrom (se kap.19.2)

For å oppnå god arealeffektivitet, skal alle rom kunne brukes av alle utdanningsprogram. Dette betyr i
utgangspunktet at ingen klasser får sine private undervisningsrom, unntaket er klasser på arbeidslivs/hverdagslivstrening.
Undervisningsrommene vil ha en tilnærmet identisk utforming, men størrelsen vil variere.
Grupperommene/-areal kan ha en mer variert utforming og innredning.

17.1 Generelle undervisningsrom
Skolen skal ha generelle undervisningsrom dimensjonert for 30 elever og 15 elever.
Alle undervisningsrom skal ligge mot yttervegg. For å sikre godt dagslys og utsyn for alle elever i det
enkelte undervisningsrom, bør undervisningsrommene utformes rektangulært og med langsiden mot
fasaden. Alle undervisningsrom skal ha tilfredsstillende solskjerming.
Det skal være god visuell kontakt mellom undervisningsrom, grupperom-/areal og trafikkareal, slik at
en elevgruppe kan fordeles på flere steder, samtidig som læreren har mulighet til å ha oversikt. Det
skal være liten grad av transparens mot areal med mye trafikk og bevegelser utenfor.
Alle elever skal, uavhengig av hvordan undervisningsrommet innredes, kunne ha sin egen
arbeidsplass i rommet med bord/pult og regulerbar stol. Pulter må ha en størrelse som gir plass til
både PC og lære- og skrivebøker.
Arbeidsplassen for læreren må utformes slik at det er plass til PC, lærebøker og egne notater. Til
læreren skal det være et ståbord på hjul, arbeidsbord og stol. Det skal være enkelt å overføre
datasignaler fra IT-utstyr til skjerm.
Opplæringen baserer seg generelt på bruk av ulike IT-verktøy. Det kreves derfor god IT-tilgang og
strømtilførsel i alle rom. Alle brukere av rommet må kunne ha IT-verktøy koblet til strøm og nett
samtidig. Strøm langs vegger og eventuelt i tak og på gulv må ikke oppleves som en hindring i
rommet, der lærer og elever må kunne bevege seg fritt.

En skole for framtida må legges til rette med undervisningsrom med tavleløsninger som både er
digitale og som man kan skrive på. Ekstra lys over tavle må kunne monteres ved behov. Det må
legges til rette for lydanlegg i alle rom og mulighet for solskjerming ved digitale tavler. Dette skal være
en integrert del av det tekniske tavleutstyret. Det skal også legges til rette for filming/streaming av
undervisning.
Alle generelle undervisningsrom skal ha en knaggrekke til ytterjakker så nær inngangsdøren som
mulig.
Det skal være plass til en oppslagstavle i undervisningsrom.
Utenfor hvert undervisningsrom, skal det være plass ved døren til å henge opp en elektronisk timeplan
som viser bruken av rommet (også informasjon om når rommet rengjøres).

17.2 Grupperom/gruppeareal
I tilknytning til undervisningsrommene skal det være grupperom/areal for gruppearbeid og individuelt
arbeid. Grupperom/-areal skal brukes for ulike aktiviteter som prosjekt-/gruppearbeid,
smågruppeundervisning med lærer, stille arbeidsrom for individuelt arbeid og lærer- elevsamtale.
Grupperommene skal ha ulike størrelser og kan ha noe ulik utforming og innredning. Det etableres
grupperom/areal for 4 personer og 8 personer. De største grupperommene/-arealene skal plasseres i
nærheten av undervisningsrom for 30 elever, og de minste skal ligge i nærheten av undervisningsrom
for 15 elever.
De lukkede grupperommene skal være tilgjengelige for alle, og skal derfor ha inngang fra trafikkareal.
Noen grupperom kan også ha dør mot undervisningsrom i tillegg. De mer åpne gruppearealene skal
ligge i tilknytning til trafikkareal, men kan gjerne være noe skjermet med halv-vegger eller lignende.
Det skal brukes glassfelt i grupperom og undervisningsrom for at lærer kan ha oversikt fra
grupperommet over hva som skjer i undervisningsrommet - og vice versa, samt for å få tilgang på
indirekte dagslys og utsyn dersom grupperom ikke plasseres ved yttervegg. Grupperom med indirekte
dagslys aksepteres fordi bruken skal være tidsavgrenset og varierende over dagen.
Grupperommene skal ha mulighet for fleksibel innredning tilpasset ulike behov. Noen grupperom/areal kan ha tradisjonell innredning med bord og stoler, mens andre kan utformes som trappeamfi,
arbeidsplasser for individuelt arbeid m.m.
Alle grupperom skal ha tavleløsninger som både er digitale og som man kan skrive på. Det må være
nettilgang og rikelig med strømpunkter for lading av IT-utstyr.
Det er ønskelig at det etableres et elektronisk system for booking av grupperom/-areal.

17.3 Auditorium
Søgne vgs har behov for et auditorium dimensjonert for 120 personer. Se beskrivelse under Del 2
Felles- og sambruksfunksjoner.

17.4 Uformelle møte- og sitteplasser
I sonene for generelt læringsareal skal det etableres møteplasser/gruppearbeidsplasser utenfor
undervisningsarealene. Møteplassene kan gjerne ligge som utvidelser eller nisjer i trafikkarealene,
med innbydende og variert møblering. I og ved disse sonene skal det være informasjonsskjermer,

miljøstasjoner og drikkevannsstasjoner med varmt og kaldt vann, samt tilgang til toaletter. Ved
møteplassene må det være strømpunkter til lading av IT-utstyr.

17.5 Elevskap
I sonene for generelt læringsareal skal det være plass til skap hvor elevene kan oppbevare
skolebøker, PC og verdisaker. Skapene skal være integrert i vegger i trafikkareal/fellesareal. Det skal
dimensjoneres for ett skap til hver elev, dvs. 600 skap totalt. Størrelsen på hvert skap er ca.: B 30 cm,
H 50 cm og D 50 cm. Skapene kan monteres tre i høyden.
Det vil i tillegg også være garderobeskap i tilknytning til noen av praksisarealene. Elever som tilbringer
mye tid her vil få disponere eget garderobeskap (se beskrivelse av praksisarealer).
Siden de fleste elevene trolig uansett tar med seg ytterjakker inn i undervisningsrommene, skal det
ikke være egne elevgarderober for yttertøy. For å unngå at elevene henger jakker på stolene sine skal
det være en sone med knaggrekker til ytterjakker i alle undervisningsrom. Denne bør være så nær
inngangsdøren som mulig for at den skal bli brukt.

17.6 Nærlager for undervisningsmateriell
I soner for generelle læringsareal skal det avsettes plass til innebygde skap for oppbevaring av
undervisningsmateriell, f.eks. undervisningshjelpemidler, konkretiseringsmateriell m.m. Materiellet kan
gjerne lagres på traller med hjul slik at det er enkelt å ta det med inn i ulike undervisningsrom.
I arealprogrammet er det satt av plass til tre slike skap.

17.7 Base for Arbeidslivstrening (AT-grupper)

Figur 16 Prinsippskisse arbeidslivstrening

Undervisningsrom
Det planlegges for to undervisningsrom i basen for AT. Hvert undervisningsrom skal dimensjoneres for
ti elever og en lærer. Undervisningsrommene skal inneholde: inntil ti enkle elevarbeidsbord, ett

lærerarbeidsbord, hvittavle og digital tavle. Det skal være knagger på vegg til yttertøy. Ett av rommene
skal også ha en kjøkkenkrok, slik at det kan tilberedes enkle måltider i basen.
Grupperom
AT skal ha 2 grupperom tilgjengelig ved undervisningsrommene. Det ene rommet skal dimensjoneres
for 4 personer, mens det andre skal dimensjoneres for 6 personer. Rommene innredes med bord og
stoler. Det store rommet skal tilrettelegges for bruk av digital tavle.
Praksisrom
Det skal ikke etableres egne praksisrom til klassene på arbeidslivstrening. Elevene skal bruke de
samme praksis- og øvingsrom som de andre elevene. Det er tatt høyde for tilstrekkelig med
garderobeplasser her.
Uformell møteplass m/garderobeskap
Utenfor teori- og grupperommene etableres et område for uformelle samtaler og pauser, med
sitteplasser og bord.
I dette området skal bokskapene til elevene ligge. Garderobeløsningen skal ha en oversiktlig utforming
for å forhindre uønsket elevatferd etc. Det skal i tillegg være knagger for ytterklær i undervisningsrom
og praksisrom.

18 Personalarealer
18.1 Kontortjenesten
Skolens kontortjeneste skal dimensjoneres for fire personer; tre faste ansatte og en lærling.
Lokalene til kontortjenesten består av resepsjon og kontorer med støtte-/lagerrom. Lokalene må
kunne låses av når de ikke er betjent.

Figur 17 Prinsippskisse servicetorg/kontortjeneste

Servicetorg
Servicetorget for den videregående skolen skal plasseres synlig fra skoleanleggets hovedinngang. For
besøkende skal resepsjonen være det naturlige punktet å henvende seg til når de kommer til skolen.
Det er også ønskelig med nærhet til fellesområder som IT- tjeneste, elevtjenester og kantine.
Kontortjenesten skal ha nærhet til ledelsen.
Resepsjonen skal ligge i et eget rom, gjerne med glassvegger (transparent løsning), og med god
døråpning ut mot fellesareal. I resepsjonen skal det være en skranke med arbeidsplass til to personer.
Disse arbeidsplassene er ikke faste arbeidsplasser og har derfor ikke behov for direkte dagslys.
Arbeidsplassene i resepsjonen skal ha en skuffeseksjon i underkant av bordet og en utforming som i
tillegg til tekniske løsninger er med på å sikre skjerming av sensitiv informasjon på PC-skjermer.
Skranken skal utformes med tanke på at både besøkende og ansatte i kontortjenesten kan sitte i
rullestol.
Foran skranken skal det være et venteareal med stoler for 4-5 personer. Her skal det også være plass
til hyller med informasjonsmateriell og en informasjonsskjerm. Fra ventearealet skal det være kort vei
til personal-/gjestegarderobe og toaletter.
I bakkant av resepsjonen skal det være direkte tilkomst til kontorer, som fungerer som ekstra
rømningsvei fra resepsjon ved uønskede hendelser. I fellesareal mellom kontorene til kontortjenesten

og resepsjon, skal det være et høyt arbeidsbord (gjerne med skuffer/lagringsplass under) som kan
brukes av alle i kontortjenesten til spontane og uformelle møter og ulike arbeidsoppgaver med behov
for litt bordplass. Utstyr og plass til håndtering av post, bl.a. frankeringsmaskin, plasseres i denne
sonen.
Kontorer
Ved servicetorget skal det være tre kontorer. Ett av kontorene skal ha to arbeidsplasser, de to andre
skal ha en arbeidsplass. Kontorene skal ha tilgang på direkte dagslys og utsyn. Arbeidsplassene skal
ha justerbart hev/senk bord med god plass til PC og godt arbeidslys, kontorstol, god hylleplass og
låsbare uttrekkbare arkivskap eller sjalusiskap. Ett av kontorene skal ha printer for sikker sone.
Kontorene skal i tillegg til kontorarbeidsplass(ene) ha plass til en besøksstol. Det skal være glassfelt
mellom kontorene og resepsjonen slik at man kan følge med fra kontorene selv om skranken ikke er
betjent.
Lager for kontorrekvisita
Som del av kontortjenesten skal det etableres en rekvisitafunksjon. Funksjonen skal romme
nødvendig kontorrekvisita og annet kontorutstyr de ansatte har behov for, og ha plass til en safe for
oppbevaring av eksamensoppgaver m.m. Det er også behov for et brannsikkert arkiv for
elevtjenesten. Funksjonen kan gjerne løses bak en skyvedør i et innebygget skap i vegg eller i en
nisje.
Kopi- og produksjonsrom
Ved kontortjenesten skal det etableres et stort kopi-/produksjonsrom. Rommet skal ha plass til
multifunksjonsmaskin (skriver og kopimaskin), makuleringsmaskin og beholder for papirgjenvinning.
Rommet skal videre ha en stor arbeidsbenk med plass og utstyr for håndtering av dokumenter,
lamineringsmaskin og plass til innbinding mm. I rommet skal det også være hylleplass til papir og
annet kontorteknisk utstyr.

18.2 Kontorarbeidsplasser for ledelsen
Det antas at skolens ledelse vil bestå av 7-8 personer; rektor og 6-7 avdelingsledere. Kontorene til
ledelsen skal ligge samlet. Ledelsen skal være synlig og lett tilgjengelig. Avstanden til kontortjeneste
og servicetorg må ikke være for stor.
Ledelsen har behov for egne kontorer med et utenforliggende fellesareal til uformelle samtaler og
møter. Øvrige funksjoner som møterom til formelle møter og kopi-/printerrom er sambruksfunksjoner
med andre ansatte.

Figur 18 Prinsippskisse ledelse

Kontor
Totalt skal det etableres 7 kontorer til ledelsen (1 rektor og 6 avdelingsledere). Det kan gjerne være
noe transparens mellom kontor og fellesområde utenfor, men ved behov må innsyn til kontorene
kunne skjermes helt. Det må være god lydisolering mot naborommene.
Kontorene skal innredes med hev/senk-pult og låsbare skap. Alle kontorene skal ha plass til 2
besøkende til korte møter ved enden av kontorpulten.
Fellesområde
Utenfor kontorene skal det være et fellesområde som tilrettelegges med stoler/krakker og ett ståbord
for uformelle samtaler og møter i og med ledelsen. Det må legges til rette for å kunne vise dokumenter
fra på en vegg i fellesområdet. Det skal også være en vannstasjon i fellesområdet.
Møterom
Det etableres ett møterom i tilknytning til ledelsens kontorer. Dette møterommet skal kunne brukes
som kontor dersom det blir flere i ledelsen, og rommet skal derfor ha tilgang på direkte dagslys og
utsyn. Møterommet skal ha tilsvarende størrelse som kontorene beskrevet over, og vil kunne være et
møterom for inntil 6 personer.

18.3 Lærerarbeidsplasser
Lærerarbeidsplassene skal ligge med nærhet til undervisningsarealene.
Det skal være 90 kontorarbeidsplasser for pedagogisk personell. Dette omfatter også noen ekstra
kontorarbeidsplasser som kan brukes og eventuelt deles av pedagoger i lav stillingsprosent, vikarer,
assistenter, fagarbeidere, studenter m.m.
Lærerarbeidsplassene skal deles inn i tre soner. Hver sone skal bestå av følgende funksjoner:
-

Lærerarbeidsrom for fire og/eller seks personer
Ett telefonrom
Ett møterom (se. kap 18.4)
En samarbeidssone

I lærerarbeidsrommene skal det være plass til fire eller seks arbeidsplasser per rom. Det er ønskelig
med 12 lærerarbeidsrom med fire kontorarbeidsplasser og syv rom med seks plasser. I
utgangspunktet er det ønskelig med flest arbeidsrom til fire personer. Utenfor arbeidsrommene skal
det være en samarbeidssone som skal være felles for arbeidsrommene i sonen.
Arbeidsrommene må ligge til yttervegg for å sikre tilstrekkelig dagslys, men de bør plasseres slik at
direkte innsyn unngås og slik at de skjermes fra støyende aktiviteter utenfor. Arbeidsrommene skal ha
god ventilasjon, god lydisolasjon og solavskjerming. Det kan gjerne være glass mot uformell
møteplass, men da med mulighet for å skjerme. Tilgang til arbeidsrommene løses ved bruk av skolens
adgangskontrollsystem.
Den enkelte kontorarbeidsplass skal ha justerbart hev/senk bord med plass til bærbar PC med enkel
tilgang til nødvendige datasystemer, trådløs telefon, godt arbeidslys, kontorstol, god hylleplass og
låsbart uttrekkbart arkivskap. Arbeidsrommene kan gjerne være avlange for å begrense bruk av
fasade, og arbeidsplassene kan da plasseres langs vegg (2 og 2 eller 3 og 3). Det skal være
tilstrekkelig med strømuttak og god trådløs nettilgang i alle arbeidsrom og alle arbeidsplasser skal ha
hensiktsmessig tilgang til skolens IT-verktøy.
Til vanlig vil ytterjakker henges på arbeidsrommet og derfor skal det være knagger på veggen ved
døren. Personalgarderoben (se kap. 18.6) vil først og fremst brukes til vått yttertøy og treningstøy.

Det skal være plass til posthyller for pedagogisk personell ved personalrom.
Telefon-/stillerom
Det skal være ett stillerom i hver sone med lærerarbeidsplasser. Stillerom dimensjoneres for 2-3
personer.
Stillerommene skal brukes som helt skjermet arbeidsplass, til telefonsamtaler og konfidensielle
samtaler når møterommene er opptatt. Rommene skal brukes for kortvarig opphold og trenger derfor
ikke direkte dagslys, men kan i stedet ha indirekte dagslys gjennom glassvegger med begrenset
innsyn (slik at en lett kan se om rommene er opptatt).
Andre kontorarbeidsplasser
I tilknytning til praksis- og øvingshallen skal det være et samtalerom/kontor hvor lærerne som har
elever i hallen kan ha et sted å legge fra seg papirer og ta noen telefoner. Lærerne vil ellers ha sine
faste arbeidsplasser i arbeidsrom. Dette gjelder også lærere på hverdagslivstrening, som også vil ha
et lite kontor/arbeidsrom i basen fordi det alltid vil være noen som må være tett på elevene.

18.4 Møterom
Møterom for 8 og 12 personer – ved lærerarbeidsplassene
Det avsettes areal for tre møterom ved lærerarbeidsplassene. Ett rom skal dimensjoneres for 8
personer og de to andre for 12 personer.
Disse møterommene skal brukes til:
•
•
•
•

Interne møter mellom pedagogene
Møter med og mellom andre ansatte
Møter med eksterne
Elevsamtaler (når grupperommene ikke strekker til)

Møterom trenger i utgangspunktet ikke å ligge til yttervegg, men må ha godt med indirekte dagslys og
glass for innsyn og utsyn. Frosting i sittehøyde, eller tilsvarende løsning, vil avhjelpe direkte innsyn.
De møterom som legges til yttervegg (minst ett av de store) skal kables og planlegges slik at de kan
gjøres om til kontorarbeidsplasser dersom et slikt behov melder seg i framtiden. Møterom ved
yttervegg skal også kunne fungere som midlertidig arbeidsrom for studenter og/eller fagarbeidere i
perioder der ev alle arbeidsrom er fullt utnyttet.
Det skal være plass til en hvittavle på den ene kortsiden av alle møterom. Møterom skal også
tilrettelegges for mulighet til å vise/se dokumenter på vegg og digitale samhandlingsplattformer med
lyd og bilde. Alle møterom skal ha tilstrekkelig med strømuttak og god nettilgang for alle brukere.
Møterom for 16 – ved resepsjonen
Det største møterommet på skolen skal ligge ved servicetorg/ledelsen. Dette skal bl.a. brukes i
forbindelse med større besøk til skolen og til møter i ledergruppen. Rommet vil også være naturlig å
bruke som et beredskaps rom ved store uønskede hendelser og ulykker, og bør derfor utstyres
spesielt godt med datapunkter og god nettilgang. Det skal tilrettelegges for fasttelefon i rommet i
tillegg til IP-telefon.
Møterommet skal ha plass til inntil 16 personer, men rommet skal til daglig også kunne deles i 2 like
store møterom for inntil 8 personer. Møterommet/ene skal tilrettelegges for bruk av digital tavle,
videokonferanse og digitale samhandlingsplattformer med lyd og bilde.

Siden møterommet ligger nær resepsjonen vil det også være lett tilgjengelig fra anlegges fellessone.
Ved behov for møterom til flere enn 16 personer må personalrom, klasserom eller auditorium
benyttes.
Møterom for 6 personer – ved ledelsens kontorer
Se kap. 18.2.
Møterom for 8 personer – ved elevtjenesten
Se kap. 5.9.
Møterom for 20 personer – del av personalrommet
Se kap. 18.5.
Møterom/grupperom for 12 personer i fellessonen (som kan deles i to)
Se kap. 5.4.

18.5 Personalrom
Skolen skal ha et personalrom som utformes slik at det fremstår som et attraktivt sted for matpauser
og treffsted for kolleger. Personalrommet skal være plassert ved siden av skolens kantine, og ha
sitteplasser til 90 personer.
Rommet skal kunne deles inn i tre deler ved bruk av glassvegger; en del for kjøkken/pause og to deler
for møtevirksomhet. Det skal være plass til 20 personer i hvert møterom. I disse møterommene (og
når hele personalrommet brukes som et stort møterom) må det være tilrettelagt for bruk av prosjektor
og/eller digital tavle. Informasjonsmøter for hele personalet holdes gjerne i skolens store auditorium.
Møbleringen i personalrommet skal være variert for å dekke rommets ulike bruk, og det skal være
tilstrekkelig med strømuttak og god nettilgang for alle samtidige brukere. Siden personalrommet også
skal kunne brukes som møterom er det viktig at møbleringen også er tilpasset for dette. Møbleringen i
ulike soner av rommet kan variere fra sofagrupper til møtebord og høye bord.
Personalrommet må utformes slik at det tas hensyn til behov for støydempende tiltak og rolige soner.
Det må være god akustisk kontroll i rommet slik at det også blir behagelig å oppholde seg der når
mange personer er samlet.
Kjøkkenet til personalrommet skal utformes som en åpen løsning i en utvidelse av trafikkarealet ved
en av flere innganger til rommet. Kjøkkenet kan da brukes selv om det pågår møtevirksomhet på
personalrommet. Kjøkkenet skal utstyres som et minikjøkken med mikrobølgeovn, vask,
oppvaskmaskin og kjøleskap. På kjøkkenet skal det være diskplass til kaffeautomater, vannkokere og
vannautomat. Plasseringen av de ulike funksjonene må være slik at kø til kaffe- og oppvaskmaskin,
kjøleskap osv. løses på en smidig måte.

18.6 Personalgarderobe
Den videregående skolen skal ha en felles personalgarderobe, som trolig vil bli mest brukt av
personer som sykler eller løper til jobb og til vått yttertøy.
Selve garderoben skal være i en åpen garderobeløsning og utformes som en enkel hengegarderobe i
en utvidelse/nisje i trafikkarealet. I tilknytning til garderoben skal det være 20 låsbare skap, spesielt
myntet på plass til skiftetøy for de som sykler eller løper på jobb.

Ved garderoben skal det være 2 låsbare omklednings-/dusjrom med dusjkabinett, vask og benk, 2
toaletter m/vask og ett HC-toalett. Alle omklednings-/dusjrom og toaletter skal kunne brukes av begge
kjønn.
I nærheten av garderoben skal det være 2 tørkeskap eller tørkerom, til vått treningstøy og yttertøy.
Disse må ha eget avtrekk og plasseres slik at lukt fra skapene/rommene ikke sjenerer.

19 Støttefunksjoner
19.1 Elevrådet
Elevrådet skal kunne benytte ett av skolens møterom eller grupperom for møter. På ett av
møterommene skal det derfor være plass til et låsbart skap for elevrådet.
Når hele elevrådet skal samles vil det være naturlig å bruke auditorium eller et generelt
undervisningsrom.

19.2 Kopi- og printerrom
Rom til printer og hyller/skap til papir, hulle- og stiftemaskiner og tonerkassetters etc. Det skal være
totalt fem kopi- og printerrom i bygget. Disse er plassert slik:
-

1 kopi-/printerrom ved kontortjenesten (skal kunne brukes av alle ansatte)
2 kopi-/printerrom ved lærerarbeidsplasser/generelle undervisningsarealer (for elever og
lærere)
1 plotter/3D-printerrrom ved kreativt læringsverksted

19.3 Toaletter
Skolen skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker (minst 1 toalett per 20
elever/ansatt). Toalettene skal være desentraliserte. Toaletter skal ha hygienisk tilfredsstillende
utforming, kapasitet og standard. Standarden på toalettene har betydning for elevenes trivsel.
For å forhindre uønsket atferd, skal toalettene ligge i egne rom med vask og speil (toalettrom) og med
direkte tilgang fra trafikkareal. Dersom det er flere toaletter i et sanitæranlegg, skal disse ha vegger fra
gulv til tak.
I romprogrammet er det samlet sett avsatt areal til for mange toaletter, fordelt på ulike soner og
avdelinger. Både antall og fordeling vil måtte justeres i forbindelse med prosjekteringen av anlegget,
når en ser hvilke funksjoner som vil kunne dele toaletter.

DEL 5: UTEOMRÅDE
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20 Uteområdet
20.1 Generelle føringer
Det er sammenheng mellom gode læringsresultater og fysisk aktivitet. Skoleanlegget bør derfor
bygges slik at det får utnyttet uteområdene maksimalt, og slik at bygnings- og landskapsarkitekturen
inviterer elevene til å gå ut.
Ved utformingen er det viktig å legge vekt på at skoledagen for elever og ansatte skal bestå av både
arbeidstimer/-økter og fritid/pauser. Om skolemiljøet sier kapittel 9a i Opplæringsloven følgende:
«elevene skal ha eit fysisk og psykososialt miljø som har tilfredstillande verknader for helsa, trivselen
og læringa til elevane». Fysisk omfatter dette luft, temperatur, lys og strålemiljø. Universell utforming
er viktig.
For å stimulere elevene til å være i fysisk aktivitet og bevegelse, skal utearealet også legge til rette for
ulike fysiske aktiviteter. Støyende aktiviteter bør etableres på en slik måte at stille soner skjermes.
Idrettsanlegget må plasseres på en slik måte at det enkelt kan benyttes av elevene i pausene.
Det er viktig at skolens uteområde har estetiske kvaliteter som skaper trivsel og velvære. Et pent og
vedlikeholdt uteområde vil samtidig redusere sannsynligheten for hærverk. Belysning,
søppelbeholdere, beplantning, klimabeskyttelse osv. er viktige elementer for å skape et trivelig
uteområde.
Aktivitetsarealet ute skal være tilgjengelig for offentlig bruk etter skolens åpningstid. Ved utforming og
tilrettelegging av uteområdet skal en i størst mulig grad:
-

Benytte de naturkvalitetene som ligger i tomten.
Skjerme og avgrense aktivitets- og oppholdsareal fra trafikkareal.
Optimalisere plassering av bygg for å sikre uteområder med best mulige solforhold.
Skjerme mot fremherskende vindretning og unngå områder med kald luft.
Skape aktive og rolige soner som ikke er i konflikt med hverandre.
Etablere belysning som gjør det mulig å bruke uteområdene på mørke dager og kveldstid.
Legge til rette for bruk på uværsdager, for eksempel takutstikk på bygg, leskur, overbygg,
paviljonger og lignende.
Gjennom materialbruk og utforming begrense behov for vedlikehold
Utformes slik at anlegget utløser tippemidler eller andre støttemidler
Skape multifunksjonelle, fleksible løsninger slik at en sitteplass for eksempel også kan skates
på, eller være en del av en kunstnerisk utsmykking.

20.2 Uteområde for ungdomsskolen
Ungdomsskolen skal ha sitt eget avgrensede uteområde. Uteområdet må utformes slik at behov for
regler og restriksjoner begrenses, samtidig som de fysiske rammene ikke begrenser handlingsrommet
eller forestillinger om hva man kan. Elevene skal stimuleres motorisk, fysisk, sosialt og intellektuelt.
Uteareal på Tangvall skole skal tilby:
-

gode utfoldelsesmuligheter for allsidig fysisk aktivitet
rom for ulike typer sosial aktivitet
trygge og trivselsskapende omgivelser
rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring
rom for spenning og uforutsigbarhet
opplevelse av lokal identitet
estetiske og kunstneriske opplevelser i lek og avkobling

Det er viktig å utforme utearealer med tanke på mulighet for bruk hele året. Områder som endrer
karakter etter vær og årstider kan gi spennende muligheter og stimulere fantasi og kreativitet.
Elevenes aktivitets- og oppholdsareal skal utformes med soner som er tilpasset de forskjellige
brukerne i skolen. Skoler av denne størrelsen kan med fordel ha mange, avgrensede «rom» som
tillater parallelle aktiviteter. Elevene i HT-avdelingen må ha tilgang på husker og lignende som er
særlig tilrettelagt for funksjonshemmede.
Slitasjen i et skolemiljø er stor, og det må benyttes gode, holdbare materialer som tåler aktiv bruk og
som eldes med verdighet.
-

-

-

Multifunksjonelle elementer utført i solide materialer (betong, granitt) skal supplere tradisjonell
møblering.
Tredekker kan benyttes i begrensede områder i tilknytning til overdekkede utearealer med
liten belastning. Enkelte sittemøbler ute skal være i tre. Tre skal også vurderes i amfiet, gjerne
i kombinasjon med stein/betong.
Det skal benyttes helstøpte gummidekker som fallunderlag.
Lek- og aktivitetsapparater/utrustning skal ha et transparent, moderne uttrykk og skal
harmonere med bygg og omkringliggende natur.
Det skal benyttes varierte dekketyper (gress, gummi, asfalt, tre, betong, natur, stein ol) for å
skape ulike oppholdssoner. Asfalt kan bearbeides eller fargesettes som et alternativ til
tradisjonell utførelse, og for å tilføre kvalitet til oppholdsarealene.
Naturelementer, som steiner og stokker, er fine innslag.

I planlegging av uteområder på skoler er det viktig å legge til rette for at elevene kan påvirke, skape og
endre omgivelsene sine. Elevrådet på Tangvall skole har gjennomført en prosess for å gi innspill til
innhold i uteområdet. Innspillet har vært på høring i alle klasser, og elevene har følgende ønsker:














Benker (ulike utforminger), gjerne med halvtak over
Husker
Skatepark med humpebane
Bordtennisbord under tak
Streetbasket
Kunstgressbane (se beskrivelse under idrettsanlegg)
Sandvolleyballbane (se beskrivelse under idrettsanlegg)
Nettopp-nett og oppmerking til blant annet fotballtennis
Amfi
Kanonball-oppmerking
Elevresepsjon
Kunst som kan brukes/sittes på
Hagestue



Mulighet for musikk

Se vedlegg 1 for elevrådets innspill og bilder.
Det er viktig at idrettsanlegget (særlig kunstgressbanen og sandvolleyballbanene plasseres slik at de
en enkelt tilgjengelige for elevene i pauser.

20.3 Uteområde for videregående skole
Uteområdene skal være et pedagogisk uteområde preget av skolens vektlegging på klima, energi og
miljø. Det må legges til rette for gode steder å være med beplanting av frukttrær, bærbusker og
spiselige landbruksprodukter. Utformingen av utearealet skal bidra til å stimulere og motivere alle
elever til å gå ut i pauser. Det er derfor et mål at uteområdet skal tilby elevene ulike aktivitetsmiljøer. I
skolens uteareal skal det være rom for både stille, avslappende aktiviteter og fysiske, energiske
utfoldelser.
Det bør etableres sosiale møteplasser, i tillegg til mer rolige uteplasser. Det bør tilrettelegges for noen
sittegrupper tillegg til noen benker, fortrinnsvis med tak/skjerming for vind og regn.
På uteområdet skal det etableres ulike arenaer og funksjoner som kan benyttes i opplæringen. Det
skal legges til rette for:
-

Arbeidsplass utenfor praksis- og øvingshallen for ulike byggeaktiviteter og øvelseskjøring
(med små maskiner) m.m.
Plantefelt og områder med ulike jordtyper og ulik beplantning
Utendørs amfi, for eksempel plassert ved kantina
Urbant hagebruk (40 kasser)
Sansehage

20.4 Idrettsanlegg
Det er i dag et stort idrettsanlegg med lange tradisjoner på Tangvall. I forbindelse med
byggeprosjektet kan det bli behov for å gjøre endringer på eksisterende anlegg for å få en
hensiktsmessig og framtidsrettet utnytting av tomten. I så fall vil kanskje noen idrettsfunksjoner måtte
bli flyttet/endret.
Idrettsanlegget utomhus skal bestå av følgende funksjoner:

20.4.1 Friidrettsbane (inkl. 11`er fotballbane med naturgress), 1 stk.
Banen skal planlegges som fullverdig friidrettsanlegg med mulighet til samtlige løpe- og kasteøvelser.
Banen skal planlegges med radius 36,5 m, noe som gir mulighet til å etablere full 11`er fotballbane
med naturgress.
Som et minimum skal anlegget inneholde:
-

6 stk. 400 m løpebaner, pluss sikkerhetssone med bredde min. 0,60 m
11`er fotballbane med naturgress
Sprintareal for 100 m sprint og 110 m hekk
Sprintareal for 100 m sprint på motsatt side
Vanngrav til hinderløp
2 stk. stavhoppkasser i samme tilløp
2 stk. hoppegroper til lengde- og tresteg (damer og herrer)
2 stk. kulestøtringer (kula kastes på naturgressbane)

-

Kastebur med høyde 7 – 10 m og ring for kombinert diskos- og sleggekast
2 stk. spydtilløp

Anlegget skal tilfredsstille Kulturdepartementets (KD) krav om tildeling av tilskuddsmidler, definert i
«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (gjeldende utgave).
Anlegget skal videre overholde Norges Friidrettsforbundets (NFIF) og det Internasjonale
Friidrettsforbundets (IAAF) krav til utformingen og oppmerking. Løpebanene og sektorene skal
planlegges med kunststoffdekke til friidrett som tilfredsstiller utendørs funksjonskrav, definert i KDs
«Standard konkurransegrunnlag». Utstyret til hver øvelse skal tilfredsstille IAAFs krav.
Anlegget skal planlegges som selvdrenerende flate, med drenssystem til traubunndrenering til både
friidretts- og fotballbanen. Vanningsanlegg med pop-up spredere skal etableres til vanning av
naturgressbanen. Det skal legges vannledning m/ventil til vanngrava. Banen skal videre rammes inn
med solid betongkant med stivt og solid gjerde. Porter til vedlikehold plasseres i umiddelbar nærhet til
lageret og/eller garasjen. Personinnganger plasseres hensiktsmessig mht. planlagte garderober og
gangveier. Generelt gjelder krav til universell utforming.
Det skal vurderes flomlysanlegg til friidretts- og fotballbanen. Arealet til dette må i så fall avsettes.
Flomlysanlegget skal dimensjoneres iht. krav i NS-EN 12193.

20.4.2 Fotballbane (kunstgress), 1 stk.
Det skal planlegges en full 11`er kunstgressbane til fotball. Banen skal som minimum planlegges med
anbefalte minste størrelse på spilleflata 64 x 100 m. Dersom arealutnyttelsen tillater internasjonale mål
på spilleflata 68 x 105 m skal denne utformingen foretrekkes.
Bredden på sikkerhetssonene skal uansett tilfredsstille Norges Fotballforbundets (NFF) krav 2+2 m på
hver langside og 3+2 m på hver kortside. Det skal legges kunstgress i sikkerhetssonene i minimum 2
m bredde på langsidene og 3 m bredde på kortsidene. Det skal vurderes kunstgress også i den ytre
sikkerhetssonen.
Anlegget skal tilfredsstille Kulturdepartementets krav om tildeling av tilskuddsmidler, definert i
«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (gjeldende utgave).
Kunstgressbanen skal ha fast kant eller tett gjerde rundt. I tillegg skal det avsettes areal til snølagring
på en langside. Arealet for snølagringen skal være utformet på en måte at gummigranulatet ikke kan
komme på avveier. Det etableres granulatoppsammlingskum ved portene og inngangene til
kunstgressbanen. Dette er tiltak for å hindre spredning av gummigranulat i tråd med NFFs
«nullutslipp» satsning.
Det skal avsettes areal til innbytterbenkene på en langside. Det skal avsettes areal til ballfangernett på
minimum begge banens kortsider. Dersom banen plasseres i nærheten til vei- eller parkeringsareal
må ballfangernett etableres også mot disse arealene. Det skal videre avsettes areal til flomlysmaster
og fundamenter. Flomlysanlegget skal dimensjoneres iht. krav i NS-EN 12193.

20.4.3 Tennisbaner, 2 stk.
Det skal planlegges med minimum to konkurransebaner 10,97 x 23,77 m hhv. 18,3 x 36,6 m
bruttoareal iht. KDs standardtegninger. Anlegget skal tilfredsstille Kulturdepartementets krav om
tildeling av tilskuddsmidler, definert i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet»
(gjeldende utgave).
Det skal avsettes areal til inngjerding på stabil betongkant. Det skal videre avsettes nødvendig areal til
sittebenker og til flomlysanlegget. Flomlysanlegget dimensjoneres iht. krav i NS-EN 12193.
Valg av tennisbelegget avgjør evt. ytterligere arealbehov for overvannsystemet.

20.4.4 Sandvolleyballbaner, 2 stk.
Det skal planlegges med minimum to baner som tilfredsstiller krav til størrelse av nærmiljøanlegg min.
7 x 15 m hhv. 10 x 18 m bruttoareal. Det skal forutsettes flytting av eksisterende baner til nytt planlagt
areal.
Anlegget skal tilfredsstille Kulturdepartementets krav om tildeling av tilskuddsmidler, definert i
«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (gjeldende utgave).

20.4.5 Styrketrening og trim
-

Anlegg for utendørs styrketrening og trimløype

20.4.6 Bygningsbehov ifm. utomhus idrettsanlegg:
-

Lager til utstyr og materialer.
Tidtakerbu og sekretariat (erstatter funksjoner i eksisterende klubbhus, som reetableres nord
for E39.
Garderober (beskrevet i kapittel om flerbrukshall). Viktig med god kontakt mellom utomhus og
innomhus idrettsanlegg.

20.5 Trafikk, transport og parkering
Ved planlegging av uteområder er det avgjørende at trafikken løses på en oversiktlig og sikker måte.
Anlegget skal ha tilfredsstillende planløsning for parkering, avsetningsplasser og varelevering.
Biltrafikk, maskinferdsel og myke trafikanter skal så langt mulig holdes atskilt slik at farlige situasjoner
ikke oppstår.
Det skal etableres plass for trafikksikker avlevering og henting av elever til – “kiss and ride”. Denne
kan være et lite stykke fra skolen, og er knyttet til fortau eller gangvei.
Det skal legges til rette for enkel adkomst for taxi til basen for HT/særskilt tilrettelagt opplæring.
Avstigningssone må ligge under tak og med direkte kontakt inn mot basene. Ved inngangspartiet skal
det etableres en «ventesone» med god sikt mot innkjøring/avleveringssone.
Det skal være god tilkomst for utrykningskjøretøyer.
Elever som benytter buss skal ha trygg ventesituasjon og fortau/gangvei til og fra skolen. Det
forutsettes ikke at skolebusser skal kjøre helt opp til skolen, men det skal legges til rette for
snumulighet og oppstillingsplass for en buss til bruk på utflukter etc. i nærheten av hovedinngang.
Det skal legges til rette for enkel adkomst til varemottaket og det skal planlegges for tydelige
trafikkarealer for biltransport til varemottak. Varemottaket skal være nær heis, dersom bygget er over
flere etasjer.
Parkeringsplasser for sykkel skal ligge nær inngangene, og må plasseres slik at risiko for tyveri og
hærverk reduseres.
Ansatte og besøkende skal stimuleres til å gå eller reise kollektivt. Det skal derfor etableres et
minimum av parkeringsplasser. Parkeringsplasser som brukes av ansatte og besøkende på dagtid
skal kunne benyttes av brukere av idrettshall og skole på ettermiddag- og kveldstid.
Det er ønskelig med plass til følgende parkeringsplasser:
-

Sykkelparkering: ca. 150 plasser (inkl. noen ladeplasser for EL- sykkel)

-

Moped: ca. 100 plasser
HC-plasser for biler
Ev.: Biler: ca. 150 plasser (inkl. plasser for El-bil)

Dimensjonering av parkeringsplasser behandles i detaljreguleringsplanen.

20.6 Drift
For å bidra til å sikre en god og effektiv drift av anlegget skal det være:
-

Låsbare strøm- og vannuttak tilgjengelig i alle områder av uteanlegget.
Tilrettelagt for vanningsanlegg
Lettstelte, relativt flate plener som kan vedlikeholdes ved hjelp av plentraktor el. l.
Tilkomst for lift i forbindelse med renhold og vedlikehold av fasaden.
Mulig å komme til med nødvendig snøryddings- og kosteutstyr.
Hensiktsmessige oppbevaringsplasser for strøsand vinterstid. Lagring i garasje/kaldtlager
sommerstid.
Snøsmelteanlegg/varme i bakken ved alle innganger og i hovedgangveier.
Skraperister utenfor alle innganger og matter innenfor.
Overbygg over alle innganger.
God belysning
Vedlikeholdsfrie sitteplasser (gjerne i stein)
Rikelig antall søppelbøtter
Tilrettelagt for overvåkningskamera
Skjermet og tilbaketrukket varemottak og avfallshåndtering, samt en god logistikk for
varelevering.
Kaldtlager/garasje til drift m.m. (biler, tilhengere, traktor/brøyteutstyr, snøfreser, plenklipper,
plentraktor, høytrykkspylere etc.).
Brannhydranter og definerte samlings-/oppstillingsplasser ved brannalarmer etc.
Et klart definert og godt planlagt område for avfallshåndtering

DEL 6: ROMPROGRAM

Foto: DARK Arkitekter

21 Romprogram
21.1 Fellesfunksjoner

Fellesfunksjoner

Sum
Areal areal
Antall NTA NTA

Hovedinngang og foajé med samlingsplass/amfi
Foaje/ vrimleareal med trappeamfi
Servicetorg/resepsjon ungdomsskole
Servicetorg/resepsjon videregående skole
Grupperom/møterrom i fellessone (kan deles i to)
Toalettanlegg i sentralområde (2x4 toaletter med forrom + HC)

1
1
1
1
1

400
18
18
20
23

479
400
18
18
20
23

Kantine
Spiseareal for ungdomsskole
Spiseareal for vgs
Kantinekontor
Kjøkken med salgsareal (inkl. gårdsutsalg)
Oppvask
Fryselager
Kjølelager
Tørrvarelager
Garderobe ansatte, med et kombinert dusj-/skifterom
Garderobe arbeidslivstrening, med toalett
HC-toalett m/vask ansatte
Varemottak kjøl
Varemottak utpakking
Renhold kantine
Rekvisitalager

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

180
250
6
95
18
6
5
10
10
6
4
8
8
4
5

625
180
250
6
95
18
6
15
10
10
6
4
8
8
4
5

Auditorium
Auditorium med plass til 120 personer
Backstage-/lagerrom

1
1

140
20

160
140
20

25
25
16

66
25
25
16

IT tjenester
Mottakssone
Service-verksted med 2 arbeidsplasser og lagerplass
Kontorer

1
1
1

Elevtjenesten
Kontor til rådgivere og/eller andre tjenester (PPT, OT, NAV i skole etc)
Kontor til skolehelsetjeneste
Kontor til skolehelsetjeneste
Møterom med plass til 12 personer
Møterom med plass til 8 personer
Hvilerom
Ventesone
HC-toalett
Avdeling for særskilt tilrettelagt opplæring/HT
Fellesfunksjoner særskilt tilrettelagt opplæring/HT
Sanserom
Vaskerom, ADL-trening
Kontor/møterom m/lager for undervisningsmateriell
Garderobe til ansatte, med 2 toalett
Lager til elevutstyr og hjelpemidler
Laderom
Base for særskilt tilrettelagt opplæring (usk)
Hovedrom med kjøkken
Grupperom
Elevgarderobe, m/ HC-toalett og tørkeskap
Stellerom med HC-toalett, dusj etc.
Base til hverdagslivstrening (vgs)
Hovedrom med et kombinert lite ADL-opplæringskjøkken
Grupperom
Grupperom
Elevgarderobe, m/ HC-toalett og tørkeskap
Stellerom med HC-toalett, dusj etc.
Hovedlager
Lager vgs
Lager usk
Drift
Driftslederkontor
Verksted
Renhold
Kontor renhold
Hovedrenholdssentral
Renholdsrom
Renholdslager
Garderober renhold/drift
Dusj-/skifterom i garderoben
Toalett renhold/drift
Varemottak og avfallshåndtering
Sentralt varemottak
Desentraliserte miljøstasjoner

SUM m2 NTA - Fellesfunksjoner

7
1
1
1
1
1
1
1

10
18
12
18
12
10
12
5

157
70
18
12
18
12
10
12
5
421

1
1
1
1
1
1

15
12
25
22
35
25

15
12
25
22
35
25

1
3
1
1

60
15
24
12

60
45
24
12

1
2
2
1
1

60
15
10
24
12

60
30
20
24
12

1
1

70
70

140
70
70

1
1

12
20

32
12
20

1
1
20
1
1
1
1

10
40
4
10
8
4
2

154
10
40
80
10
8
4
2

20
0,6

44
20
24

1
40

2278

21.2 Idrettsanlegg

Idrettsanlegg

Sum
Areal areal
Antall NTA NTA

Sosiale rom/ støtterom idrett
Tekjøkken / kiosksalg ved arr.
Møterom til lag og foreninger
Aktivitetsrom/sosialt rom/dans (scene)
Kontorer idrettsforeninger/klubber
Vaktrom
Toaletter i inngangsområdet 6 toaletter + HC WC
Renholdsrom
Fast tribune
Sekretariat og tidtakerbu (ved friidrettsbanen)

1
1
1
2
1
1
1
1
1

10
15
100
10
10
17
20
240
30

462
10
15
100
20
10
17
20
240
30

Idrettsareal
Hall med håndballbanestørrelse, som kan deles i 3 saler
Basistreningshall (turn)
Rom med klatrevegg 7mx12m + 50 m2 buldring
Rom for motorisk trening og basistrening
Rom til kondisjonstrening
Rom til styrketrening

1 1125
1 460
1 134
1
70
1
70
1 100

1959
1125
460
134
70
70
100

Garderober (4 sett) idrettshall
Garderober
Dusjrom til hver garderobe
HC-toalett i hver garderobe
Dommer-/lærergarderobe (m/ dusj og toalett)
HC-dommer-/lærergarderobe (m/ dusj og toalett)

8
8
8
7
1

26
18
5
5
8

435
208
144
40
35
8

Lager mm idrettshall
Lager/utstyrsrom til saler
Lager/utstyrsrom til basishall og flerbrukshall
Lager styrkerom
Lager kondisjonstrening
Lager motorisk treningsrom/basistreningsrom
Lager til sosialt rom
Stol- og bordlager (under scene/sosialt rom)
Rom for styring av lyd/lys

2
2
1
1
1
1
0
1

30
50
10
10
10
10
40
8

208
60
100
10
10
10
10
0
8

SUM m2 NTA - Idrettsanlegg

3064

21.3 Romprogram Tangvall skole sine rom og funksjoner

Funksjoner ungdomsskole m.m.

Sum
Areal areal
Antall NTA NTA

Administrasjon og ledelse
Kontor ledelse
Møterom med plass til 6 personer
Møterom med plass til 16 personer
Nærarkiv
Kopirom adm

5
2
1
1
1

10
10
24
10
10

114
50
20
24
10
10

Personalrom
Personalrom (inkl. tekjøkken, sitteplasser)

1

80

80
80

32
3
3
3

5
10
6
5

223
160
30
18
15

Personalgarderobe
Garderoberom med skap og knagger
Omkledning-/dusjrom
Tørkerom-/skap
Toaletter personal
HC WC personal

1
2
1
4
2

12
4
4
2
5

42
12
8
4
8
10

Trinnsone 8.-10. trinn
Klasserom
Grupperom
Oppbevaring av undervisningsmateriell
Pause-/aktivitetsareal

10
10
3
3

70
12
3
20

889
700
120
9
60

1

40

40
40

60
2
5

213
180
18
15

Lærerarbeidsrom
Individuelle arbeidsplasser
Samarbeidsrom/møterom
Telefon-/stillerom
Kopi-/rekvisitarom

Bibliotek
Boksamling
Garderober og toaletter
Elevgarderober i hvert trinnområde
Toaletter
HCWC

3
9
3

Naturfag
Naturfagsrom
Forberedelse og lager

1
1

80
15

95
80
15

Kunst og håndverk
Tekstil og tegning (inkl. lagerplass)
Maling og keramikk
Keramikkovn
Lager maling og keramikk
Tre og metall
Maskinrom med lagerplass
Lager Kulturskole (ikke sambruk)

1
1
1
1
1
1
1

90
50
4
12
50
30
15

251
90
50
4
12
50
30
15

Musikk
Musikkrom
Øvingsrom
Øvingsrom
Bandrom
Studio/kontrollrom
Lager skole
Lager skolekorps / andre lag og organisasjoner
Lager Kulturskole

1
2
1
1
1
1
1
1

80
15
18
30
10
15
25
15

223
80
30
18
30
10
15
25
15

50
45
5
4
4

158
100
45
5
4
4

1
1

50
10

60
50
10

1
15
3

10
6
10

130
10
90
30

Mat og helse
Kjøkken
Spisesone
Vaske-/strykerom
Kjølelager
Tørrvarer og utstyr
Fritidsklubblokale
Klubbrom
Kontor
Kulturskole og kulturadministrasjon
Kontor rektor kulturskole
Arbeidsplasser lærere kulturskolen
Arbeidsplasser kulturadministrasjon
Kulturskolen har ellers sambruk av rom med ungdomsskolen

SUM m2 NTA - Funksjoner ungdomsskole

2
1
1
1
1

2478

21.4 Romprogram Søgne vgs. sine rom og funksjoner

Funksjoner videregående skole

Sum
Areal areal
Antall NTA NTA

Ledelse og kontortjenester
Kontor rektor
Kontor 6 avd. ledere
Møterom / ekstra ledelseskontor
Fellesomr. med uformell møteplass, ved lederkontorene
Kopi og produksjonsrom
Møterom for 16 personer, ved resepsjon og adm/ledelse
Kontor til kontortjenesten (2 personer)
Kontorer til kontortjenesten (2 personer)
Nærarkiv / rekvisita
Fjernarkiv

1
6
1
1
1
1
1
2
1
1

10
10
10
12
10
24
12
8
5
5

164
10
60
10
12
10
24
12
16
5
5

Personalrom/møterom
Personalrom med sitteplass til 90
Kjøkken ved personalrom
Møterom med plass til 20 personer (del av personalrom)
Møterom med plass til 8 personer
Møterom med plass til 12 personer

1
1
2
1
2

110
10
30
12
18

168
110
10
0
12
36

7
12
3
3

30
20
8
22

540
210
240
24
66

12
4
4
9
9

42
12
8
4
9
9

Lærerarbeidsplasser
Rom til 6 personer
Rom til 4 personer
Stillerom/retterom/prosjektkontor
Samarbeidssone
Personalgarderober
Personalgarderobe / gjestegarderobe
Omkledning-/dusjrom ved garderobe
Tørkerom/-skap
Toaletter; 2 unisex toaletter m/vask + ett HC toalett
Toaletter; 2 unisex toaletter m/vask + ett HC toalett

1
2
1
1
1

Praksis- og øvingshall
Praksishall - Sone for metallarbeid 1
Praksishall - Sone for metallarbeid 2
Praksishall - Sone for mur og betong
Praksishall - Sone for trearbeid
Praksishall - Sone for overflateteknikk og gjennomgående rørarbeid
Maling/overflatebehandling
Sveiseverksted
Motor-/maskinverksted
CNC/Robot-verksted
Dreieverksted
Slipeverksted
Kapperom - tre
Blande og kapperom - mur og betong
Verktøyrom - mur- og betong
Verktøyrom - tre
Lager til salmakerutstyr og lær
Samtalerom/kontor
Kjemikalierom (felles for hele skolen?)
Kompressorrom (felles for hele skolen)
2 toaletter med tilkomst fra verkstedene
Elevgarderober til 15 elever, med 15 store skap, benker/skifteplass,
dusj-/skifterom, HC-toalett.
Felles tørkerom
Lærergarderobe med 6-8 skap,omklednings/dusjrom og toalett.
Renholdsrom

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2

250
150
200
200
20
20
42
60
60
50
16
40
40
15
25
10
10
10
0
2

1573
250
150
200
200
20
20
42
60
60
50
16
40
40
15
25
10
20
10
0
4

11

26

286

1
2
1

15
16
8

15
32
8

Utforsknings- og øvingssone
1044
Kreativt læringsverksted - praktisk, kreativ læringsarbeid. Samarbeid. Modellbygging,
1 120 utforskning,
120
utprøving
Plotter/3D-print
1
8
8
Biologirom med plass til 30 elever
1
80
80
Fysikkrom med plass til 30 elever
1
80
80
Kjemirom med plass til 30 elever
1
90
90
Felles forberedelsesrom til realfagsrom, med kjemikalielager
1
45
45
Teknisk lab til elektronikk, pnaumatikk og hydraulikk
1
60
60
Lager til teknisk lab
1
20
20
Arbeids-/øvingsrom (organiske materialer)
1
50
50
Veksthus
1 100
100
Lager med plass til kjøleskap med ulike temperaturer.
1
10
10
Kjølerom til stiklinger
1
10
10
Redskapsrom
1
20
20
Elevgarderoberved veksthus/arbeids- og øvingsrom med 15 skap,
2
26
52
benker/skifteplass, dusj-/skifterom, HC-toalett.
Lærergarderobe ved veksthus/arbeis- og øvingsrom med 8
1
16
16
skap,omklednings/dusjrom og toalett.
Kjøkken med 4 arbeidsstasjoner og grovkjøkkensone
1
60
60
Spiserom til kjøkken / grupperom
1
25
25
Øvingsareal stell og pleie - Lager
1
20
20
Øvingsareal stell og pleie - Treningsbad
1
10
10
Øvingsareal stell og pleie - Vaskerom/skyllerom med gjennomstikkskap 1
12
12
Øvingsareal stell og pleie - Institusjonsbasert/hjemmebasert omsorg
1
70
70
Uformelle møte- og sitteplasser (utvidelse av trafikkareal)
3
18
54
Garderobe med store garderobeskap og skifterom til HF
1
25
25
Toaletter ved praksisrom (1 toalett + HC toalett)
1
7
7

Arbeidslivstrening (AT)
Baserom
Lite grupperom / samtalerom AT
Stort grupperom
Personaltoalett ved AT-basen
Elevtoalett (HC-toalett)
Uformell møteplass med bokskap
Generelt læringsareal
Teorirom til 15 elever
Teorirom til 30 elever
Grupperom til 4 elever
Grupperom til 8 elever
Kopi-/printerrom
Nærlager til undervisningsmateriell
Elevskap (660 skap, 3 pr. 30cm bredde)
Toaletter (10 toaletter + 2 HC-toalett)
Uformelle møte- og sitteplasser (utvidelse av trafikkareal)

2
1
1
1
1
1

40
8
12
2
5
20

127
80
8
12
2
5
20

10
10
5
9
2
3
1
1
3

45
75
8
16
4
4
33
30
18

1521
450
750
40
144
8
12
33
30
54

SUM m2 NTA - Funksjoner videregående skole

5179

21.5 Samlet areal hele anlegget
Sum
areal
NTA

Funksjoner hele anlegget

12999
2278
3064
2478
5179

SUM m2 NTA - Hele skoleanlegget
SUM
SUM
SUM
SUM

m2 NTA
m2 NTA
m2 NTA
m2 NTA

- Fellesfunksjoner
- Idrettsanlegg
- Funksjoner ungdomsskole
- Funksjoner videregående skole

Sum
areal
BTA

Funksjoner hele anlegget
SUM m2 BTA - Hele skoleanlegget
SUM
SUM
SUM
SUM

m2 BTA
m2 BTA
m2 BTA
m2 BTA

- Fellesfunksjoner
- Idrettsanlegg
- Funksjoner ungdomsskole
- Funksjoner videregående skole

B/N -faktor
1,45
1,3
1,45
1,45

18389
3303
3983
3593
7510

21.6 Garasje/kaldtlager
Garasje/kaldtlager videregående skole:
Kaldt lager til materialer- og stillasutstyr m.m.
Kaldt lager til stein/sand/sement m.m. (og strøsand til drift)
Kaldt utendørs overbygd lager til paller og kasser, båser med grus,
sand, jord bark o.l.
Kompostbåser (2 åpne båser med betonggulv)
Kaldtlager til motorsager, plen- og kantklippere, samt skap med
deler og utstyr til reparasjoner
Lager for bensin og olje, gass
Garasje
Garasje/kaldtlager ungdomsskole:
Utebod skole
Elevresepsjon
Garasje/kaldtlager felles:
Garasje / kaldt lager til utendørsutstyr HT-avd
Drift og lager, Utvendig garasje/lager til driftsutstyr som lift,
plentraktor, gressklipper, snøfreser, høytrykkspylere, koster, spader
m.m.
Nedgravd avfallssystem/sorteringsstasjon
Garasje/kaldtlager idrett:
Garasje lager/idrettsanlegg

1
1

50
30

330
50
30

1

80

80

2

20

40

1

20

20

1
1

10
100

10
100

1
1

15
10

25
15
10

1

20

140
20

1

70

70

1

70

70

1

150

150
150

21.7 Romprogram byggetrinn 2 Ungdomsskole

Funksjoner byggetrinn 2
ungdomsskoledel

Sum
Areal areal
Antall NTA NTA

Trinnsone 8.-10. trinn
Klasserom
Grupperom privat

9
9

70
12

738
630
108

Garderober og toaletter
Elevgarderober i hvert trinnområde
Toaletter

3
6

40
2

132
120
12

18

5

90
90

Lærerarbeidsrom
Individuelle arbeidsplasser
SUM m2 NTA - 2.b.tr ungdomsskolen
SUM m2 BTA - 2.b.tr ungdomsskolen (b/n-faktor 1,45)

960
1392

21.8 Uteområdet - Anslag på arealbehov til utvalgte funksjoner
Arealene som er listet opp under dette punktet er grove anslag på nettoarealer til utvalgte funksjoner
(ikke trafikkareal, drifts- og lagerfunksjoner m.m.). Arealene er tatt med for å gi en pekepinn på hvilke
størrelser funksjonene i uteområdet kan antas å ha.

21.8.1 Ungdomsskole
Ungdomsskolen skal ha et eget avgrenset uteareal.
Anbefalt arealnorm for elevenes utomhus bruksareal (Helsedirektoratet 2003):





Generelt min. 50m² nettoareal pr. elev
Små skoler (< 100 elever) ca. 5.000m²
Store skoler (> 300 elever) ca. 15.000 m²
Skoler over 300 elever: 25 m² i tillegg pr. elev over 300

Ut fra dette kan en beregne at ungdomsskolen bør kunne disponere et uteareal på ca. 21 000 m²:
UTEAREAL UNGDOMSSKOLE

Antall

Areal (m2)

Arealnorm skole opp til 300 elever
Arealnorm pr elev over 300 elever.

300
240

SUM UTEAREAL UNGDOMSSKOLE

540

50
25

Sum areal
15000
6000
21 000

Idrettsarealet utomhus vil kunne defineres som en del av skolenes uteareal, i og med at dette vil
kunne benyttes av elevene i pauser. Sammenhenger og plassering av idrettsfunksjoner er viktig i
denne sammenhengen.

21.8.2 Videregående skole
I utgangspunktet er normkrav til uteareal likt for den videregående skolen, men praksis er det ikke
vanlig å legge til rette for like stort uteareal for videregående skole, siden elever på videregående
skole i større grad vil bruke arealer utenfor skoleanleggets tomt. Funksjonene som er listet opp i
tabellen nedenfor viser noen av funksjonene som må ligge nært skolebygget.
FUNKSJONER UTOMHUS VGS
Sosiale møteplasser/sittegrupper
Utendørs amfi med sceneområde
Uteverksted ved Praksis- og øvingshallen
Stor åpen plass utenfor Praksis- og
øvingshallen for større arbeider og
øvelseskjøring maskiner
Plantefelt og områder med ulike jordtyper og
ulike beplantning
Urbant hagebruk (40 kasser)
Sansehage
SUM UTEAREAL VGS

Antall

Areal (m2)

Sum areal

1
1
1

200
200
150

200
200
150

1

1000

1000

1

1000

1000

1
1

100
100

100
100
2 750

21.8.3 Idrettsareal
IDRETTSANLEGG

Antall

Areal (m2)

Sum areal

Friidrettsbane (inkl. 11`er fotballbane med
naturgress)

1

14700

14700

Fotballbane kunstgress

1

7900

7900

Tennis

2

700

1400

Sandvolleyballbane

2

200

400

SUM IDRETTSANLEGG

24 400

Det er ikke tatt med tribuneanlegg, utstyrslager og trafikkareal m.m. i dette anslaget.

21.8.3.1 Forutsetninger for arealbehov idrettsanlegg
Friidrettsbane (inkl. 11-erfotballbane med naturgress):
Anslått ca. 14700 m² for selve friidrettsbanen inkl. ovennevnte delelementer (se kap. 20.3). Dersom en
ser behov for en asfaltert vedlikeholdsvei b=3,5 m rundt anlegget må en legge til ca. 1700-2000 m².
Forutsetninger for arealbehovet: Fotballbanen forutsettes anlagt med internasjonale mål og spilleflate
68x105 m. Fotballbanen kan bygges i full størrelse når friidrettsbanen bygges med standardradius
36,5 m. Dersom en kan akseptere reduksjon av fotballbanens spilleflate til 64x100 m kan
hoppegropene for lenge og tresteg plasseres på innsiden av 400 m løpebanen, noe som frigjør ca.
700m². Sikkerhetssoner skal ha bredde 4 m på langsidene og 5 m på kortsidene derav skal minimum
2 m på langsidene og 3 m på kortsidene ha samme belegg som fotballbanen. Bredden utover det kan
bestå av annen type belegg, f.eks. kunststoffdekke på kortsidene og naturgress på langsidene.
Dimensjoneringsreglene åpner videre for friidrettsbanen med radius mellom 35-38 m. Endring av
konstruksjonsradiusen vil medføre et «lengre» anlegg, arealbehovet varierer lite. I forbindelse med
arealbehovet er det viktig å tenke på friidrettsutstyr og hvor dette skal lagres. En må ta dette med i
betraktningen i en overordnet vurdering av plassbehovet i forbindelse med planlegging og
dimensjonering av fasilitetene innenfor planlagt ny idrettshall. Utstyrslageret skal ligge nærmest
friidrettsbanen. Utstyret for høydehopp og stavhopp krever mye plass dersom dette skal lagres
innvendig.
Fotballbane (kunstgress):
Anslått ca. 7900 m² for fotballbane med internasjonale mål og tilfredsstillende sikkerhetssoner, fri for
hinder.
Forutsetninger for arealbehovet: Det er krav til nøyaktig 68x105 m for spill i eliteserien og 1. divisjon
(OBOS-liga). Valget av størrelsen for fotballbanen vil være avhengig av ambisjonsnivået, en skal
legge til grunn. Fotballbanen kan deles inn i 2 stk. baner for 7`er fotball og 4 stk. baner for 5 `er fotball.
Det er blitt populært med 3`er fotball. Banen byr rikelig med plass for. De fleste typer fotball krever
forskjellige typer mål. Dette må tas med i vurderingen mht. lagringsplass til utstyret. Muligheten for
organisert spill vil medføre større interesse fra foreldre. En bør derfor vurdere å sette av areal til et
enkelt tribuneanlegg på langsiden.
Tennis:
Anslått ca. 700 m² per bane, totalt ca. 1400m². Arealet omfatter plass til fundamentering av gjerder,
plass til kantavslutninger rundt banen samt flomlysmaster.
Forutsetninger for arealbehovet: Avhengig av hvordan banene plasseres innenfor idrettsanlegget bør
en sette av areal for adkomst og vedlikehold b=3,5 m ca. 200 m². Ved plassering av banene parallelt
(ikke atskilt) vil arealbehovet kunne reduseres noe. En overordnet og ytterligere vurdering av

plassbehovet for et separat bygg med garderober, dusj, toalett, lager etc. må foretas i forbindelse med
planlegging og dimensjonering av fasilitetene innenfor planlagt ny idrettshall.
Sandvolleyballbane:
Anslått ca. 200 m² per bane, total ca. 400m². Arealet omfatter plass til god klaring rundt anlegget.
Forutsetninger for arealbehovet: Avhengig av hvordan banene plasseres innenfor idrettsanlegget bør
en sette av areal til etablering av adkomst og vedlikehold b=3,5 m ca. 200 m². Sandvolleyballbaner
med konkurransemål krever større areal ca. 310 m² per bane. Det må settes av areal til lagring av
utstyr (nett og stolper) vinterstid i et separat lager innenfor planlagt ny idrettshall.

21.8.4 Transport og parkering
Dette er grove arealanslag som må justeres i tråd med reguleringsplan på et senere tidspunkt.
TRANSPORT OG PARKERING
Sykkelparkering
Mopedparkering
HC-plasser bil
P-plass bil og EL-bil
Drosjeparkering
Bussoppstilling

Antall

Areal (m2)
150
100
8
150
2

1
2
27
13
27

Sum areal
150
200
216
1875
54
2 495

Vedlegg 1
Elevrådets ønsker til innhold i uteområdet
I planlegging av uteområder på skoler er det viktig å legge til rette for at elevene kan påvirke, skape og
endre omgivelsene sine. Elevrådet å Tangvall skole har gjennom en prosess med TEAL landskap AS
utarbeidet en liste med behov og ønsker for utforming av uteområdet på ungdomsskolen. Listen har
vært på høring i alle skolens klasser. Innstillingen baserer seg på vedlegg 1 fra TEAL Landskap AS
som omfatter aktiviteter, apparatur og møbler for uteområde.
Sidetall i
Hva trenger uteområdet, vedtatt av Elevrådet Tangvall skole
heftet (pkt)
1

A,C,I = langsittebenk, 4 – benk i to varianter

2

A,B = Fuglerederonse, sekskantronse.
Elever har ved flere anledninger sagt de mangler ronser (husker).

3

Elever ønsker skatepark, fotball og sandvolley.

4

Elevene er usikker på trampoline, i så fall vil de ha større. Dissens.

5

Bordtennis ute under halvtak.

6

«Humpebane» sammen med skatepark.

7

Ikke.

8

Det er klart ønske om streetbasket.

9

Elevrådet ønsker kunstgress. Mye i bruk i dag.

10

Elevrådet ønsker nettoppnett til fotballtennis.

11

Elevrådet ønsker lengdegrop, kastegrop. Dissens.

12

Elevene vil ha «Tuftepark». Kan sees i sammenheng med pkt. 2.

13

Amfi. Elevene ønsker amfi i halvsirkel, faktisk med kunstgress!

14

Elevrådet ønsker noe asfaltmerking hvor eksempelvis kanonball er merket.

15

Elevresepsjon som skal være betjent. Denne må være innendørs.

16

Ønsker halvtak med sitteplasser.

17

Kunst i skolegården. Ja, vi ønsker det, men det må kunne brukes til å sitte på eller noe
sånt.

Det er tidligere også spilt inn behov for en hagestue (halvtak, benker og grillplass) og mulighet for
musikkanlegg.
Bilder og eksempler fra TEAL Landskap AS som omfatter aktiviteter, apparatur og møbler for
uteområde. Grunnlag for elevrådets innstilling til innhold i uteområdet.

