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Målsetting

• Sikre lik og god kvalitet for skolene i Bodø. 

• Få en politisk forankring om hva fremtidens Bodøskole skal være.

• Avklare forventninger.

• Effektivisere planleggings- og gjennomføringsfasen for fremtidige 

skoleprosjekter.

• Måleindikatoren «areal pr bruker» skal benyttes som en indikator på 

hvor arealeffektivt bygget er, og sammenlignes med hva andre 

kommuner legger til grunn.





Rammer

• Bystyrets vedtak

• Opplæringsloven (bl.a. nærskoleprinsippet)

• Overordnet del av læreplanverket

– Verdigrunnlag og prinsipper

• Strategi for Bodøskolen

• Andre planer og politiske føringer

– Bodø kommunes klima- og energiplan

– Folkehelseplan og helsefremmende skoler

– Smart by og smart skole

– Økonomi

• FNs bærekraftmål

Hva skal til av fysiske rammer for å ivareta verdiene i overordnet del?





Erfaringer fra Asker kommune

• Bestilling fra rådmannen – med bakgrunn i en utvikling av større og 

dyrere skolebygg.

• Oslo kommune sitt standard rom og funksjonsprogram har vært 

utgangspunkt for arbeidet.

• Klasseromskole er lagt til grunn uten noen videre utredninger rundt 

pedagogiske prinsipper. 

• Gode spesialutstyrte rom og kantine/bespisning.

• Nærmiljøfunksjon: kultur/musikk og idrett – sambruk med skolen.

• TEK 17 gjelder for universell utforming og energi

• Premiss:  Standardene skal ved behov bli oppdatert 

Standard  + tilvalg med kostnadskonsekvens



Nærhetsdiagram Asker



Viktige avklaringer for Bodøskolen

• Hvordan påvirker fagfornyelsen fremtidens skolebygg? 

• Særskilt tilrettelegging på den enkelte skolen eller «baser» a la 

Saltvern fellesskap og Asker kommune?

• Universell utforming – hva er de lure løsningene innenfor TEK 17

• SFO – egne baser eller sambruk

• Konsekvenser for mat i skolen

• Nærmiljøfunksjon – hva legger vi i det? (kultur/idrett)

– Behov vil variere fra skole til skole

• Energi: Vi tar utgangspunkt i kommunens klima- og energiplan



Organisering

Prosjektgruppe:

• Rektorplangruppen

• Representanter fra OK-avdelingen

– Grunnskolekontoret

– Kulturkontoret

– Barne- og familieenheten/ergoterapeut 

• Utbyggings- og eiendomsavdelingen

• Tillitsvalgt utdanningsforbundet

• Hovedverneombudet 

I tillegg er det etablert referansegrupper og det gjennomføres særmøter 

ved behov.



Referansegrupper/særmøter: 

• Følgende aktører gis anledning til å delta og medvirke i prosessen: 

– Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

– Bodø Ungdomsråd

– Bodø eldreråd (innspillfasen)

– Kommunalt foreldreutvalg (KFUB)

– Barne- og familieenheten

– Idrettsrådet

– Kulturkollektivet

• Det avholdes 2-3 møter med referansegruppene: I oppstarten jf. 

behov for avklaringer, midtveis i prosessen og før endelig vedtak.



Medvirkning og fremdrift



Fremdrift

– Avklaringer – innen utgangen av mars (2 møter)

– Generelle og spesielle læringsarealer – innen utgangen av april

– Personalareal og administrasjon – innen utgangen av mai

– Fellesarealer og kommunikasjonsareal – innen utgangen av 

august

– Støtteareal og drift – innen utgangen av september                 

– Utendørsareal – innen utgangen av oktober

– Gjennomgang av samlet materiale inne utgangen av 2020   

Tar utgangspunkt i standard RFP fra Asker kommune og gjør 

lokale tilpasninger


