
Oppstartsmøte 
Skisser og moglegheiter for 1-10 skule på barneskuletomta i Leikanger



Team skulearkitektur, pedagogikk og psykososialt miljø og skuleøkonomi

Presentasjon av arbeidslaget



Mobilitet, sambruk og stadutvikling
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Team miljø- livssykluskostnader, klimagassutslepp, energi ressursbruk
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Samanhengande bygningsmasse / samla 
byggfunksjon inkl. løysing for kroppsøving / 
fysisk aktivitet

Sikre overgangar og miljøskifte

Uteareal i samsvar med rettleiar Miljø og 
helse 100 mål

Byggteknisk gjennomgang av «gamlebygget»

Føresetnad i «skulerapporten var riving ☺ og 
nybygg (økonomi og miljøbelastning)

Trafikk- og mobilitetsløysing

Hjartesone – hindre blanding av harde og 
mjuke trafikantar – styre og redusere trafikk

Dimensjonering K300 

Kroppsøvingsfunksjonen 

Framdrift: Oppstart 08. sept – Leveranse 01. 
nov

Føresetnader for studien
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1. Oppstarts- og kartleggingsfase

2. Silingsfase

3. Skisse- og rapportfase

Tre faser
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OPPSTARTS- OG KARTLEGGINGSFASEN 

Utarbeiding av romprogram med medverknadsprosess / Programmering

Barneskulen 1-6 og ungdomsskulen 7-10

Skuleeigar, Pedagogane, Elevane, Foreldra og Nærmiljø

Økonomi og miljøbelastning – vurderingar knytt til evt. bruk av «gamlebygget» / 
naturverdiar på tomta, transportløysing/mobilitet,mv. 

Pedagogikk – flyt og god organisering av trinn og funksjoner

Sikre overgangar og miljøskifte – korleis kan elevane vekse i bygget?

Fysisk og psykososialt miljø – trivsel, variert, hjartesone

Skulen som nærmiljøfunksjon – sosial møteplass – styrke skulen som 
samlingspunkt i bygda

Støttefunksjonar i tilbygget må erstattast – idrettslag og andre skal kunne nytte dei opne
funksjonane i skulen til si verksemd – sikre kopling til idrettsanlegg utomhus (garderobar
mv.) 

Tema med skuleeigar – Gymsal (350) eller ein form for idrettshall? 

Gjennomgang av program med funksjonskrav



Samanhengande

bygningsmasse – tørrskodde 

forbindingar

Tomtekvalitet

Evt trafikkanalyse

Bygningsanalyse

Silingsfasen
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Utarbeiding av moglege alternative løysingar – innpassing av 

omforent romprogram 

Kva funksjonar beheld vi i «gamlebygget» – kva skjer i eit evt tilbygg

Korleis vert voluma lagt på tomta

Korleis vert tomtekvalitetane utnytta

Korleis skape gode situasjonar innomhus og utomhus

Trinnareal – SFO – Personalareal – Spesialrom – Fellesareal – Drift og 

renhold

Kjøremønster – Parkering – Uteområde til elever – variasjon – soner –

tomtekvaliteter

Løypemeldingar til skuleeigar og politisk nivå



Tilrådd utbyggingsløysing

Skisseprosjekt og rapportfase
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Meir detaljerte teikningar

Syne samanheng mellom bygg, uterom og omgjevnader

Rapport

Økonomi – investering og drift 

Presentasjon av studien – skuleeigar og politisk nivå



Hver dag forbedrer vi hverdagen


