
NY SKOLE OG BARNEHAGE I MØRKVEDBUKTA

Møte i OK-komiteen 21.11.18



Tidligere vedtak
• Bystyrets vedtak i 2010 om fremtidig skolestruktur i området Mørkved, 

Støver og Hunstad: 
– Når utbygging av boligfeltene i Hunstad Sør og Mørkved Sør starter, bygges en 

ny 1-10 skole sentralt i området
– En ny skole legges i tilknytning til eksisterende og fremtidige fasiliteter i 

Mørkvedbukta og tas inn i reguleringsplan for området
– Det bør også innarbeides gymsal i forbindelse med skolen som vil kunne brukes 

av nærmiljøet 

• Det er planlagt for ca. 1300 nye boenheter i området Hunstad sør

• Reguleringsplan vedtatt i september 2015:
– Formål: 

• Legge til rette for bygging av barnehage og barne- og ungdomsskole med tilhørende 
fasiliteter. 

• Legge til rette for at Mørkvedbukta skal bli en møteplass for kunnskapsdeling og 
erfaringsutveksling, spesielt innenfor marint relaterte fag og havbruksfag. Det arbeides 
med å oppnå synergieffekt ved bl.a. felles bruk av arealer, møteplasser og andre 
ressurser.





Planlegging og brukermedvirkning 
• Møter med Nord universitet for å drøfte mulighet for samarbeid
• Prosess med hele personalet ved Støver skole om pedagogisk 

plattform for den nye skolen – 2 møter i mai 2017. Brukergruppe 
etablert

• Studietur til Bergen 4-5 september for brukergruppen fra Støver 
skole

• Møte om skolen som nærmiljøfunksjon og om prosess/medvirkning 
(FAU og andre), september 2017

• Utarbeidelse av rom- og funksjonsprogram: Møter i brukergruppen 
for skolen og for barnehagen i september-november 2017. 
Rådgivere fra Norconsult har bistått med faglige råd i utarbeidelsen 
av rom- og funksjonsprogram:
– Fokus på læringsaktiviteter og funksjoner
– Nærhet mellom funksjoner



– Fleksibelt bygg som inneholder rom av ulike størrelser, ulike 
læringsmiljøer, mulighet for kreativ samhandling, stillesoner, 
arbeidssoner og mulighet for varierte arbeidsmåter gjennom dagen

– Skolebygg som støtter opp om pedagogisk praksis

• Skolen har gjennomført møter med FAU og SU høsten 2017der 
tema bl.a. var ny skole. 

• Rom- og funksjonsprogram ferdigstilt desember 2017 og vedtatt i 
styringsgruppen i januar 2018



Status – og videre prosess

• Rådgivergruppe var på plass sommeren 2018
• Forslag til skisseprosjekt (1. utkast) ble presentert for 

brukergruppen/personalet og FAU 16.10.2018
• Møte med FAU 07.11.2018
• Skissene er under bearbeiding og både brukergruppen og FAU har 

viktige og relevante innspill til forbedringer
• Møte med skolehelsetjenesten og PPT om medvirkning og 

romløsninger
• Nytt møte med FAU er berammet til 29.11.2018
• Utomhusgruppe etablert
• Prosess med personalet ved Støver skole. Blant annet vil 

avdelingsleder for Sædalen skole i Bergen inviteres til Bodø for å 
dele sine erfaringer



Ressurser fra Norconsult

• Endre Ljones (avdelingsleder) er utdannet adjunkt og har i tillegg en 
mastergrad i skoleledelse. Han er tidligere rektor med erfaring fra 
grunnskole som lærer på alle trinn i grunnskolen, og har også vært 
lærer i spesialklasse for elever med store tilpasningsbehov og vært 
tillitsvalgt.

• Siv Marit Stavem er utdannet cand. paed. med erfaring og 
kompetanse innenfor skoleplanlegging, areal- og 
funksjonsprogrammering, brukermedvirkning, analyse og veiledning. 
Udir. sin rådgivingstjeneste for fysisk læringsmiljø. Sitter i 
ekspertutvalg i OECD – fysisk læringsmiljø.



Elevene skal utvikle 
kunnskap, dugleik og 

holdningar for å kunne 
meistre liva sine og for 
å kunne delta i arbeid 

og fellesskap i 
samfunnet

Utdrag fra opplæringslovens §1-1



• Fagspesifikk 
kompetanse.

• Kompetanse i å 
lære.

• Kompetanse i å 
utforske og skape.

• Kompetanse i å 
kommunisere, 
samhandle og 
delta.

(Ludvigsen-utvalget)

• Lese, skrive, regne
• Samarbeide
• Løse problemer
• Bruke teknologi
• Kreativitet
• Forstå ulike kulturer
• Omsorg og respekt
• Helse
• Oppførsel
• ….

(Elevkonferansen 2017)



Bærekraftig utvikling

Demokrati og 
medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

RefleksjonKritisk tenking

Kreativitet

Løse fremtidens utfordringer, også de vi 
ikke kjenner til i dag

Bruke mer tid på det viktigste -
dybdelæring



Når det planlegges nye skolebygg, rehabilitering og ombygging, 
skal følgende føringer legges til grunn for design: 

Utdrag fra side 14:

• Bygg som bidrar til tilhørighet og gode 
fellesområder. 

• Det skal tilrettelegges for relevant, utfordrende, 
variert og praktisk læring.

• Mulighet for ulik møblering av hensyn til variasjon 
i undervisningen 

• Ivareta behovet for visuell og auditiv arbeidsro for 
elevene. 

• Tilrettelegge for elever med spesielle behov
• Fleksible bygg; dele elever inn i større og mindre 

grupper.
• Ta hensyn til at (deler av) skolen skal ha funksjon 

som nærmiljøsenter. 
• Organisering som gir mulighet til å utnytte skolens 

pedagogiske ressurser. 
• Uteområdet er også et læringsareal. 
• Skal tilpasses barn i ulik alder og funksjonsnivå, 

samt ulike årstider. 



Profesjonsfelleskap og skoleutvikling (fagfornyelsen)
Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen pkt 3.5.
Skolen som profesjonsfaglig fellesskap som vurderer og videreutvikler 
sin praksis.

Kompliserte pedagogiske spørsmål har sjelden sikre svar. De ansatte i 
skolen må derfor ha aksept og rom for å bruke sin vurderingsevne i 
yrkesutøvelsen.

Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging, 
gjennomføring av undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god 
pedagogisk praksis. Det er skoleledelsens oppgave å lede slik at alle 
får brukt sine sterke sider, oppleve mestring og utvikle 
seg. (Fra overordnet del pkt 3.5)

Utvikling av profesjonspraksis gjennom lærende møter og lærende 
nettverk. (Knut Roald, 
Thorbjørn Lund)
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