
Skolegården



Slik jeg opplever det:

• Totalt nedslitte områder med nedslitt utstyr
• Fravær av vedlikehold
• Virker ofte lite planlagt og ting er tilfeldig 

plassert
• Få mestringsmuligheter
• Nye element er ofte ballflater med 

kunstgress
... glemte anlegg ingen bryr seg om????



,….. men

Når det nå bygges nye skolebygg bygges 
også flotte uteområder ved disse skolene !



Dette er vi enige om ?

• Anlegg vi bygger skal brukes av 
flest mulige ?

• Vi prioriterer anlegg for barn og unge?
• Vi ønsker å bygge anlegg som brukes av 

de som trenger de mest?



Et kommunalt ansvar
• Skolegården har få og svake stemmer i 

kampen om prioritering 
• Grupper med særinteresser roper ofte 

høyest og blir ofte hørt
• Kommunen er ansvarlig for skolegårdene
• Kommunen har makt til å prioritere 



Skolegården er kretsens viktigste sted

• Her oppholder ALLE barn i skolekretsen seg i alderen 5 
– 15 år

• Dette er det viktigste området for unges sosialisering til 
daglig fysisk aktivitet og friluftsliv (og dermed viktig også 
i et helsefremmende perspektiv)

• Det kan være en bedre læringsarena enn klasserommet.
• Dette stedet er med på å skaper barn og unge identitet 

og lokale tilhørighet.
• Alle elevene er her minimum 60 minutter 5 dager i uka.

• Skolegården er et nærmiljøanlegg (… eller kan bygges til 
å bli et enda bedre anlegg for alle grupper i nærmiljøet)









Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og 
holdningar for å kunne meistre liva sine og 
for å kunne delta i arbeid og fellesskap i 
samfunnet.

Skolens utgangspunkt er at de skal arbeide for å 
oppfylle opplæringslovens § 1-1



Ny overordnet del av læreplanverket
gir enda bedre grunnlag for å skape  helsefremmende 

skoler.
• Den overordnede delen har status som forskrift 

sammen med resten av læreplanverket, og må leses i 
lys av opplæringsloven og annet relevant regelverk 
som gjelder for opplæringen i skole og lærebedrift

• Overordnet del tydeliggjør skolens og lærebedriftens 
ansvar for danning og for utvikling av kompetansen til 
alle deltakere i grunnopplæringen. Alle som arbeider i 
grunnopplæringen, må la dette grunnsynet prege 
planleggingen, gjennomføringen og utviklingen av 
opplæringen.



2.1 Sosial læring og utvikling
Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og 
utvikling gjennom arbeid med fagene og i 
skolehverdagen for øvrig.

2.5.1 Folkehelse og livsmestring
• Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal 

gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk 
helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I 
barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde 
og en trygg identitet særlig avgjørende.



3.1 Et inkluderende læringsmiljø
• Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap 

som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

3.3 Samarbeid mellom hjem og skole
• Opplæringen skal skje i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, og samarbeidet 
skal bidra til å styrke elevenes læring og 
utvikling.

• God kommunikasjon mellom hjem og skole 
bidrar positivt til skolens arbeid med 
læringsmiljøet og til elevenes oppvekstmiljø.



Elevene skal lære og utvikle seg 
gjennom sansning og tenkning, 
estetiske uttrykksformer og 
praktiske aktiviteter.

Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen 
og klima- og miljøbevissthet.

De skal få oppleve 
naturen og se den som 
en kilde til nytte, glede, 
helse og læring

For de yngste 
barna i skolen 
er lek 
nødvendig for 
trivsel og 
utvikling,

Elevene dannes i møte 
med andre og gjennom 
fysisk og estetisk 
utfoldelse som fremmer 
bevegelsesglede og 
mestring.

Danning skjer ….. 
når de tar i bruk 
redskaper for å 
mestre en praktisk 
oppgave.

… og lek og bruk av naturen som 
læringsarena blir obligatorisk 



Skoleplasser krever et tverrfaglig 
samarbeid

• Pedagogikk
• Teknikk (grunnarbeid og konstruksjon; betong, tre, jern, elektrisk 

og vann)
• Arkitektur (bygg og landskap)
• Lokalmiljø (brukere, frivillige, foreldre, naboer, foreninger)
• Politikk
• Administrasjon (planlegging, finansiering, byggeledelse, 

regnskap)
• Brøyting / Snørydding
• Driftsteknikere (vedlikehold og drift)
• Sikkerhetsansvarlige som kan forskriften



Men pedagogen skal bestemme!

• Hvert enkelt element på uteområdet må kunne 
begrunnes ut fra hvordan dette kan brukes som 
arena for ett eller flere av målene i 
kunnskapsløftet og/eller til stimulering for 
egenstyrt lek og fysisk aktivitet.

• Dette er pedagogens fag. Dette skal være 
styrende for valg som gjøres.

• Rektor bør beslutte – ikke en i teknisk.



Uteområdets funksjon. 

• En læringsarena
• En arena for daglig fysisk aktivitet og høg 

puls
• En arena for å bygge sosiale relasjoner
• En arena for hvile og ro
• En arena for fysisk og sosial mestring
• En arena for dannelse



Vi vet at:
• Barn må ha utfordringer for å mestre
• Miljøtilrettelagt egenaktivitet  gir ca. 50% mer 

aktivitet enn voksenstyrt aktivitet
• Bare oppmerking på en asfaltflate gir ca. 20% 

aktivitetsøkning
• Mange små flater aktiviserer flere enn en stor
• Jenter er mindre fysisk aktive enn gutter
• Dårlige uteområder skaper grunnlag for mobbing
• Det læreren liker å gjøre ute det gjør han/hun 

også sammen med elevene



Krav til utforming
Elementene må samlet gi allsidig 
bevegelseserfaring:
Gå - løpe – hoppe - rulle - klatre – åle – skli - gå 
på ski – ake – gå på skøyte – hinke – ballansere 
– krype – kaste – fange – dra – skyve – henge –
huske – bøye – strekke seg – plukke – bære –
gå baklengs – gå trapper – danse – sjonglere –
sykle – svømme – spikke – hogge – hamre –
slynge seg – stupe – kjøre trillebår – sparke en 
ball – drible – finte -



Krav til innhold og utforming
• Gi rom for ulike typer sosiale aktiviteter
• Gi trygghet og være trivselsskapende
• Gi mulighet til endringer/fornying av 

fysiske miljø
• Gi rom for spenning og forutsigbarhet 
• Skal skape lokal identitet og tilhørighet.



Andre fysisk krav
• Sikre best mulig solforhold
• Skjerme mot de mest ubehagelige vindene
• Unngå forurensede områder
• Universell utforming er en selvfølge

Kun for rullestolbrukere? Hva med allergikere, svaksynte, hørselsskadde?
• Skal fungere i alle årstider. Skoleåret har 3 måneder 

med mørke, 3 måneder med regn og 3 måneder med snø og 3 måneder 
med sommer.

• Skal kreve minst mulig driftsutgifter



Noen element å tenke på:
• Vann
• Sosiale rom og sitteplasser
• Naturelement
• Grønnstruktur og transportområder
• Element som fungerer i vinter og snø
• Skjul for regn og vind
• Voll, bakker og hauger
• Aktivitetsarenaer som: fotball, bordtennis, tennis, 

basketball, volleyball, sykkel, kølleaktiviteter, 
skilek, aking, turn, dans, gjemsel, lek, 
utforskning, dyrking av mat og scene



Kan vi skape noe av dette også?

• Utstrukturerte lekemiljø. (Buede linjer framfor rette 
linjer, små plasser framfor store, kontrast framfor ensformighet, 
gjemmeplasser)

• Uforutsigbare løsninger ( Utforskertrang, problembaserte 

løsninger og lignende)
• Gjenstander og materialer som kan 

forandres og flyttes
• Utfordrende landskap
• Grønne områder ( til bruk og ikke til pynt)



Amager Fælled skole



…. ,men vet vi hva som fungerer?

...., eller velger vi det som leverandørene tilbyr ?



Finansieringsmuligheter
• Skoleeiers egne penger 
• Spillemidler
• Dugnad – foreldreengasjement til 

både bygging og drift? 



Prosessbasert arbeid
• Få fram alle ideene og mulighetene.
• Sortere ideene og utarbeide Ideskisse 1
• Høringsseminar og åpne innspillsmuligheter
• Tegne ut planen og kostnadsberegne og lage en

Rammeplan. Utkast nr. 1
• Møte med andre aktører. Rektor inviterer.
• Utarbeide endelig Plan
• Beslutningsprosess.
• Finansiering.

..og så er det klart for realisering.



24 skolegårder – en plan
• Alle anlegg har nyhetens interesse 
• Hva med ett nytt element på området hvert 3.eller 4.år ?
• Rammeplaner for hver skole som grunnlag for en 

helhetlig kommunal plan
• Plan gir grunnlag for:

– lokalt engasjement og dugnad
– bedre muligheter for spillemiddelfinansiering
– gir administrasjonen mulighet til effektiv og 

god planlegging.
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