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SKOLENS HJERTE

Ved ny hovedinngang i 1.etasje er det et åpent område med 
god plass til bevegelsesmønster og elevtrafikk. Det er et inn-
gangsteppe for å opprettholde renslighet og vedlikehold. I himling 
er det spiler som leder mot trappen i samme materiale.

I trappen er det ulik trinnstørrelse for vanlig trafikk mellom eta-
sjene og sittesone på venstre side.. I noen trinn er det sitteputer 
polstret i oransj tekstil som blir et blikkfang i trappen. Til venstre 
ligger undervisningsfløy for 8. trinn og grupperom, og til høyre 
for trappen ligger biblioteket.

DAGSLYS OG ÅPENHET

Dagslys er en viktig faktor for både å føle seg 
opplagt og motivert, og for å være i riktig sinn-
stemning. Dette blir spesielt viktig i et skolebygg 
hvor det foregår aktiviteter på ulikt nivå, som un-
dervisning, sosialisering og fysisk aktivitet. 

TILTAK FOR SKJERMING I ÅPENT MILJØ

Dilemmaet som forekommer i denne oppgaven er for mye skjerming som kan bidra til 
mobbing, samtidig som et åpent miljø fører til lite privatliv og negativ påvirkning på psy-
kisk helse.. Det legges derfor vekt på en balanse, med områder på skolen som er med på å 
unngå slike negative handlinger, samtidig som det skapes skjermede områder hvor eleve-
ne kan trekke seg tilbake i åpent miljø.

GRUPPEROM OG WAYFINDING
Det er plassert glasstavler med informasjon ved ankomst av beg-
ge innganger, samt lengre inn i bygget ved sosial sone. Her infor-
meres brukeren om retning til ulike rom, etasjer og romnummer 
ved hjelp av symboler. Etasjenivået til gjeldende etasje er uthevet i 
større mål og sterk kontrastfarge.  

Grupperommene i denne oppgaven er en av tiltakene for skjer-
ming i åpent miljø, og er derfor i ulike størrelser for individuelt 
arbeid og gruppearbeid. Det er rom som kan brukes av alle elever, 
og er tydelig skiltet med nummer for oversiktelig inndeling,

Andre etasje

Første etasje

Spesialpedagogisk avdeling

Lærerværelse

Administrasjon

Aula

Allrom

Bibliotek

Klasserom

Grupperom

Skolehelsetjenesten

Teknisk rom

Kantine

Allrom

Klasserom

Grupperom

Byggets nye hovedinngang for elevene, og om-
givelsene i skolens hjerte er med på å bidra til 
åpenhet og fellesskap. Glassfasaden gir dagslys 
til både 1. og 2. etasje hvor det er sosial sone og 
kantine. Det var heldekket gulv mellom etasjene 
tidligere, som nå er fjernet for å skape en større 
åpenhet og følelsen av et nærmiljø hvor en ser 
folkeliv på tvers av etasjene. 

Over illustreres den nye kroken med sittetri-
bune og puffer, som tidligere var en utgang 
til skolegården. Den har nå blitt fjernet på 
grunn av ny hovedinngang, som ga rom 
for en skjermet krok. Her kan elever trekke 
seg tilbake fra det åpne miljøet. Område er 
åpent som gir god oversikt og kontroll. 

I gangområde ved klasserom er det bygget 
en vegg med integrert skap med sittehus 
mellom for en skjermet sitteplass i åpent 
miljø.  

Under trapp er det lite trafikk, som utnyttes 
til et skjermet sitteområde inndelt i to ben-
ker. Det er samtidig åpent nok til at man har 
kontroll over område.

Denne oppgaven tar for seg en fiktiv rehabilitering av nåvæ-
rende Tastarustå ungdomsskole. I oppgaven legges det til rette 
for en ren ungdomsskole med fokus på tilrettelegging for god 
psykisk helse og læringsmiljø for elevene. Det vil legges fram 
en total romoversikt, en helhetlig struktur og oppbygning av 
bygget, og noe mer detaljerte beskrivelser av fellesområdene. 
Det er fokus på å gjøre bygget mer åpent, samtidig som det er 
viktig å ivareta de elevene som ikke ønsker å være like synlige. 

ROMFORDELING

I denne oppgaven er det tiltenkt at universell 
utforming er naturlig integrert med tydelig be-
vegelsesmønster for alle.

I trappen som er sentrert i bygget, er det plas-
sert taktil merking i form av oppmerksom-
hetsfelt i bunnen og farefelt på toppen. Det er 
også tydelig merking underveis i trappeløpet 
med sklisikre markerte trinn. Dette gjør trappen 
trygg for alle, med heis lett tilgjengelig i nærhe-
ten.


