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Om funksjons og romprogrammet for Nye Åsnes barneskole 
Funksjons og romprogrammet tar utgangspunkt i politiske vedtak i Åsnes kommune og funksjonelle 
behov til bygningsmassen og utearealer. Kravsettet kommer i tillegg til gjeldende lover og regler for 
bygg generelt, og for denne type bygg spesielt. Standard kravspesifikasjon 2015 for Skoleanlegg fra 
Oslo kommune er brukt som veiledende dokument.  

I løpet av høsten 2021 har det blitt gjennomført brukermedvirkning med Støttegruppen som består av 
representanter fra de tre skolene og SFO i Åsnes kommune; Sønsterud skole, Jara skole og Flisa skole,  
i tillegg til kommunal FAU leder, Sektorleder oppvekst, enhetsleder for Familiens hus, enhetsleder for 
kulturskolen, enhetsleder for kultur og frivillighet, hovedtillitsvalgt fra Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet, hovedverneombud, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, elevrådsleder fra 
Ungdomsskolen og elevrådsledere fra hver enkelt barneskole.  

Det henvises til plantegninger fra arkitekt. 

1 Om formålet  
Skoleanlegg 
Skoleanleggets utforming er en vesentlig rammefaktor i opplæringen, både for barna og de ansatte. 
Skoleanlegget omfatter både bygningsmasse og uteområder, som sammen skal bidra til å gi best mulig 
forhold for skole og undervisning. Skoleanlegget skal tilfredsstille krav til læringsmiljø, arbeidsmiljø, 
miljøvennlighet og økonomisk areal- og ressursbruk.  

• Skoleanlegget skal være utformet på en slik måte at nye reformer / arbeidsmåter kan 
implementeres uten vesentlige bygningsmessige endringer. 

• Alle elever og lærere skal oppleve et tilpasset og inkluderende læringsmiljø som stimulerer 
til motivasjon og læring. 

• Alle elver skal delta i kunst- og kulturaktiviteter som bidrar til deres helhetlige kompetanse 
• Skoleanlegget skal ha fysiske rammer som bidrar til positive opplevelser, inspirere til 

kreativitet og samfunnsdeltakelse. 
• Elever og lærere skal oppleve et godt arbeidsmiljø fritt for mobbing, vold og rasisme. 
• Skoleanlegget skal bidra til et godt arbeidsmiljø. Arealet skal gi alle ansatte gode muligheter 

til å utføre sitt arbeid til beste for elevenes læring, egenutvikling og trivsel. 
• Skoleanlegget skal også fungere som et lokalt kulturhus og skal som en del av kommunens 

kulturelle infrastruktur bidra til å styrke lokalmiljøet og utformes på en slik måte at det enkelt 
kan benyttes til virksomheter utover skolens kjernevirksomhet. 

• Kulturskolen skal lokaliseres i god tilknytting til allrom og aula. 
• Arealbruken skal effektiviseres og begrenses gjennom sambruk og flerbruk. 
• Skoleanlegget skal legge til rette for godt skole/hjem samarbeid, derfor skal det legges til 

rette for gode møteplasser som fremmer samspill. 
• Skoleanlegget skal planlegges ut fra mål om en bærekraftig utvikling. 
• Skoleanlegget skal planlegges og bygges med utgangspunkt i føre-var-prinsippet for å 

redusere helsemessige og økonomisk risiko. 
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Funksjonsareal 
Det samlede funksjonsareal per barn/elev er styrende, det henvises til arealskjema. 

Areal 
Arealkrav er beskrevet i arealskjema, og definerer krav til areal for ulike funksjoner i bygget. 

2 Bygget 
Skilting 
Bygget skal være godt skiltet både utvendig og innvendig i tråd med krav til universell utforming og 
lovpålagt skilting, samt skilting i forhold til beredskap. Utforming av skilting i offentlige arealet skal 
utformes i henhold til kommunens krav. 

Tilpasningsdyktighet 
Bygget skal planlegges slik at byggets bæresystem yter under fleksibilitet, hvis behovet for endring av 
innvendige vegger inntreffer på grunn av blant annet endring i elevtall eller lignende. Det vil si at bygget 
skal planlegges med nødvendig fleksibilitet, generalitet og elastisitet for å hensynta fremtidig bruk og 
eventuell utvidelse. 

Innsyn og utsyn 
Bygget skal utformes transparent, med bruk av glass internt og løsninger som gir innsyn og utsyn både 
i sittende og stående stilling.  
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3 Funksjons og romprogram 
Funksjonsprogrammet er delt opp i fire hovedfunksjoner; generelle læringsarealer – hjemmeområder 
for alle trinn, samt særskilt opplæring, personalavdeling, felles læringsarealer og kulturskolen. Disse 
hovedfunksjonene er tilknyttet hverandre på en slik måte at de skaper god flyt i hverdagen for elever 
og ansatte. Det er stort fokus på sambruk og fleksibilitet, i tillegg til at det legges til rette for utleie av 
felles undervisningsareal etter skoletid.  

Det planlegges en skole som skal møte fremtiden, der funksjons sonene nevnt over fordeles mellom 
to bygg. Se også illustrasjon under. 

• Et skolebygg som vil inneholde generelle læringsarealer, samt særskilt opplæring, SFO, 
kulturfasiliteter, kulturskolen, aula, personalavdelingen. To etasjes bygg. 

• Og et mestringsbygg hvor de praktisk – estetiske fagene vil plasseres. En etasjes bygg. 

 

 

Illustrasjonene viser hvordan funksjonsprogrammet er fordeling mellom disse to byggene. Generelle læringsarealer i 
blågrønn farge, personalavdeling i lilla farge, fellesundervisning i oransje farge. Støttefunksjoner er illustrert i grå farge. 
Illustrasjon laget av Architectopia AS. 
 
 

3.1 Generelle læringsarealer – Hjemmeområder 1.- 7. klasse og særskilt opplæring: Ofte 
omtalt som generelle læringsarealer. Sammensatt av klasserom for basisundervisning, stillerom og 
grupperom, grov- og fingarderober, samt toaletter for alle elever. Disse læringsarealene er tilrettelagt 
for hver klasse for undervisning i basisfag. Elevene skal kunne arbeide i større og mindre grupper, samt 
individuelt. Klasserommene skal gi mulighet for at undervisningen kan være variert og det skal være 
enkelt for lærer i samarbeid med elever å ommøblere etter behov. Fastinventar skal være 
flerfunksjonelt og løstinventar skal være lett å håndtere av både elever og voksne.  
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3.2 Personalavdeling: Sammensatt av skolehelsetjenesten, forkontor og hvilerom, arbeidsrom for 
de ansatte som f.eks. kontorer og møterom, samt garderober og toaletter. I tillegg skal 
personalavdelingen ha tilgang til lager, kopimaskin og andre støttefunksjoner. 

3.3 Felles læringsarealer: Sammensatt av aula med amfi og scene/musikk-klasserom, liten 
gymsal. Det skal også være hovedbase for SFO, SFO kjøkken med spisesone. Mat og helse, 
bibliotek, undervisningsrom for kunst og håndverk, naturfag og biologi med vekstrom, samt 
teknologi og design. Undervisningsrom for kunst og håndverk, naturfag og biologi med 
vekstrom, samt teknologi og design plasseres i eget bygg, Mestringsbygget, de andre er 
plassert i Skolebygget.  
 

3.4 Kulturskolen: Øvingslokaler for Kulturskolen i Åsnes kommune i god tilknytting til aula. 
Sammensatt av øvingsrom i forskjellige dimensjoner, to større rom derav et tilknyttet 
lydstudiorom/styringsrom, vokalrom som kan kobles til lydstudio og et av de større øvingscellene. 
Flere mellomstore rom, som har plass til piano, der lærere i kulturskolen kan drive med en til en 
undervisning, samtidig som disse skal gi mulighet for to lærere til å drive med andre typer arbeid 
tilknyttet kulturskolen. Kulturskolen skal i tillegg ha fellesareal der elever kan vente til undervisningen 
starter, og tekjøkken og pauserom for de ansatte. 

 

I tillegg til disse hovedfunksjonene beskriver dette dokumentet også krav som stilles til støttearealer 
og utendørsarealer generelt for videre prosjektering.   
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3.1 Generelt læringsareal – Hjemmeområder 1.-7. klasse og særskilt 
opplæring 
Generelt om elevens hjemmeområde 
Hjemmeområdet består av et sett med rom av ulik størrelse og for ulike situasjoner; Grov- og 
fingarderober, toaletter, klasserom, grupperom og rom inn i rom nisjer for arbeid i grupper eller 
fordypning. Hvert trinn skal ha sitt hjemmeområde, men med god tilknytting og glidende overgang til 
hjemmeområde til andre trinn. Dette for å ivareta fleksibilitet i skolens drift mellom år og ivareta 
årskullvariasjoner fra et år til et annet. Kapasitetsmessig fleksibilitet mellom hjemmeområder kan 
gjennomføres blant annet med fleksible vegger for å dele klasserom opp i større eller mindre rom.  

Trafikk gjennom klasserom – rom til fordypning/skjermet aktivitet skal ikke skje. Det skal foretas 
grundig vurdering av muligheter for å praktisere ulike aktiviteter samtidig i hjemmeområdets 
tilleggsareal uten at gruppene forstyrrer hverandre. Visuelle skiller uten akustiske skiller skal unngås. 
Innenfor et hjemmeområde kan glassvegger/glasskiller med noe lydgjennomgang aksepteres, dersom 
hensikten er kontroll og oversikt over elever i flere rom samtidig. Det skal planlegges og innredes slik 
at forflytning mellom de ulike sonene i hjemmeområdet kan foregå uten at arbeidet forstyrres. I ett av 
klasserommene i hver etasje tilrettelegges det med flere foldevegger for å kunne dele klasserom opp 
i mindre eller større soner. 

Bygningsmessig fleksibilitet 
Hjemmeområdet for 120 elever skal kunne deles inn i fire adskilte, lukkede klasserom som hvert har 
plass til 30 elever. To klasserom for 30 elever skal kunne slås sammen til et stort klasserom for 60 
elever, og hvert klasserom skal kunne åpnes mot fellesarealet til tilleggsarealet i senter. Det skal 
videreutvikles i hvilken grad rommene i hver etasje skal kunne deles i to grupperom for 15 elever. 
Denne løsningen skal henge sammen med det tekniske driftssystemet i bygget, konseptet – luften 
følger mennesket.  

Hjemmeområdet skal lett kunne avstenges fra øvrige skoleanlegg. 

3.1.1 Hjemmeområde  
Hjemmeområde i 1. etasje skal fortrinnsvis brukes av elever på 1.-4.trinn med god tilknytting til 
utearealene. Arealene vil i tillegg benyttes av SFO og skal derfor ha god tilknytting til SFO arealet. 

Hjemmeområde i 2. etasje skal fortrinnsvis brukes av 5.-7. trinn, men etter behov skal denne 
organiseringen kunne justeres mellom år på grunn av variasjon i antall elever mellom årskull.  

3.1.2 Klasserom 
Klasserom skal utformes slik at lærer i samarbeid med elever enkelt skal kunne ommøblere for arbeid 
i mindre grupper. Klasserommets hjørner skal enkelt kunne aktiviseres og vindusbrett enten kunne 
benyttes som sittenisjer eller bord for arbeid i mindre grupper eller for arbeid som krever 
konsentrasjon av eleven uten å bli forstyrret. Se illustrasjoner og referanser under. 

Det skal studeres og videreutvikles i hvilken grad og på hvilken måte stillerom / mindre grupperom for 
en til to elever plasseres i direkte tilknytting til klasserom. Disse rommene plasseres inn mot 
tilleggsarealet og kan ha indirekte dagslys via klasserommet i den grad teknisk forskrift tillater dette.  I 
forbindelse med videreutvikling av disse rommene skal kapittel 3.1.3 Tilleggsareal være veiledende for 
utforming av disse rommene. 
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Illustrasjonene over viser hvordan 8 klasserom, 4 på hver side av fellesareal i senter kan møbleres på forskjellig måte etter 
behov. To klasserom skal kunne bli til et stort og hvert klasserom skal kunne deles opp i mindre soner med f.eks. romdelere 
som gardiner eller løstinventar. Illustrasjon laget av Architectopia AS. 
 

 
Referansebilde over – fremtidens klasserom. Soner for forskjellig type undervisning og fleksible muligheter for å møte 
elevens behov for å trekke seg tilbake i rom inn i rom løsning uten å gå ut av fellesskapet i hjemmeområdet. Bilder: A+I 
designs New York City school. 
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Referansebilder over viser hvordan man kan aktivisere hjørner i klasserommet til å danne fleksibilitet, vinduskarmer kan 
brukes som arbeidsstasjon eller sittebenk for elevene. Lette støyredusernede gardiner danner skillevegger for 
fordypningsarbeid. Bilder: A+I designs New York City school. 
 

3.1.3 Tilleggsareal 
Tilleggsareal i hjemmeområdet deles opp i flere soner; grupperom i forskjellige størrelser og rom inn i 
rommet løsninger for arbeid i mindre grupper. Tilleggsarealet skal gi elevene muligheter for å arbeide 
i varierte omgivelser. Grupperom og rom inn i rom løsningene skal kunne sambrukes av flere trinn.  

Grupperom  
Det skal være minimum ett grupperom i hver etasje som er egnet for eventuell skjerming av elever 
med konsentrasjonsvansker. Eget areal for særskilt behov er beskrevet i annet avsnitt lenger ned. 
Rommet skal ligge til et trafikkareal og/eller et større rom, ha god visuell kontakt til øvrige rom og som 
minimum ha indirekte dagslys, i den grad teknisk forskrift tillater dette. 

Grupperom plasseres i eller nært hjemmeområde i hver etasje. 

Rom inn i rom – nisjer 
Det skal etableres rom inn i rom løsninger i tilleggsarealet disse skal kunne brukes av flere trinn som 
er plassert i samme etasje. Nisjene skal utformes slik at barnet er noe skjermet når det er inne i nisjen, 
men det skal være en åpen løsning mot tilleggsarealet. Himling kan være lavere enn ellers i 
tilleggsarealet for å skape den beskyttende følelsen. Himling og vegger skal gi en beskyttende og 
støydempende effekt. Sittebenker/-plasser og bord skal være fastmontert inventar og skal detaljeres i 
den videre fasen. Sittenisjer skal være spesielt tilrettelagt for barn, men voksne skal også kunne bruke 
dem sammen med barna. Belysning skal være behagelig og tilpasset nisjen, det skal monteres 
leselamper i lesenisjer tilrettelagt for lesing. Stikkontakter skal plasseres i de nisjene som er utstyrt 
med bod løsning, plassering og høyde på stikkontakter detaljeres. Se referansebilder under. 
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Referansebilder over viser rom inn i rom løsninger – nisjer. Disse kan f.eks. plasseres under trapp slik at de danner en 
lesehule eller formes som en liten hytte eller hus med sittebenker og bord. Bilde til venstre: Hentet fra jakuets.co.jp. Bilde 
til høyre hentet fra dwell.com 

   
Referansebilder over viser rom inn i rom løsninger – nisjer. Disse kan f.eks. plasseres under trapp slik at de danner en 
lesehule eller formes som en liten hytte eller hus med sittebenker og bord. Bilde til venstre: The Hayarden School for 
refugee children in Tel Aviv av Steinberg Fisher. Bilde til høyre: ZIMK turn school, fellesareal renovert til lekent 
læringsareal. 
 

Lager 
Det skal være plass til lagerskap/lagerrom i tilleggsarealet i hver etasje.  

3.1.4 Generelt læringsareal – støtterom 
Printerrom 
Sambrukes med lærerarbeidsplasser. Det skal tilrettelegges slik at lærere har prioritet 
kapasitetsmessig. Skal ligge i tilknytning til hjemmeområde og lærerarbeidsplasser. 

Elevgarderober 
Garderober for alle trinn skal utformes i overgangen mellom ute og inne, og det skilles mellom våt 
sone (grovgarderobe), skitten sone og ren sone. Grovgarderoben skal fungere som en sluse der elevene 
legger fra seg yttertøy før den går over til fingarderoben (ren sone) og skal plasseres nær inngangsdør. 
Elevene skal kunne ta av seg fottøyet i skitten sone uten å trekke med seg skitt og / eller fuktighet til 
ren sone. Det skal være mulig å spyle tøy i våt sone for 1. og 2. trinn i uteatel under tak. 
Garderobearealet utformes for å motvirke trengsel og mobbing, og med tanke på at ikke trengsel skal 
skape uro og stress i garderobesituasjonen. Garderobene sambrukes med SFO og plasseres i god 
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tilknytting til hjemmeområde. Garderobene skal sikre at hver elev har egen plass til å henge opp sko, 
tøy og utstyr i gro- og fingarderobe. 

 

    
Referansebilde for utforming og organisering av grovgarderobe til venstre og fingarderobe til høyre. Bilde fra Lanz 
Schhwager Architekten. 
 

Toaletter 
I overgangen mellom elevgarderober og tilleggsareal skal det plasseres toaletter. Det skal 
dimensjoneres med 1 toalett per 20 elever, og minst et HCWC i hver etasje. I tillegg til toalettene i 
elevenes hjemmeområder skal lærerne ha tilgang til egne toaletter i personalgarderoben, i rimelig 
avstand fra undervisningsarealene.  

3.1.5 Klasserom for særskilt opplæring 
For elever med særskilte behov 
Det skal legges vekt på en oversiktlig løsning som gir eleven forutsigbarhet og orden. Disse rommene 
skal brukes for elever som har behov for å trekke seg ut av klassesituasjonen. Antall elever som har 
behov for disse vil variere, men i hovedsak vil det være 8-12 elever med en voksendekning 1:1. Dette 
skal hensyntas i dimensjoneringen. Det planlegges med arealer til dette formålet både i 1. etasje og 
2.etasje. Disse skal være i tilknytting til hjemmeområdene for 1.-7. trinn. Hvert funksjonsareal skal 
deles opp i flere mindre rom, blant annet sanserom og mindre grupperom.  
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3.2 Personalavdeling 
Generelt 
Personalavdeling og tilhørende funksjonsarealer plasseres sentralt i bygget i god tilknytting til 
inngangsparti, hovedtrapp og heis.  

3.2.1 Administrasjon 
Forkontor 
Det skal legges til rette for et hyggelig sted å vente og et sted å orientere seg. Arealet skal være 
tilrettelagt for besøkende, og for å håndtere lokale kontoroppgaver. Forkontoret plasseres i tilknytting 
til administrasjonen, sentralt i bygget og lett tilgjengelig fra hovedinngang/vestibyle for de som skal 
henvende seg. Det skal være adgangskontroll på dører i administrasjonen.  

Hvilerom 
Rommet plasseres i tilknytting til forkontoret, med mulighet for tilsyn fra forkontoret. Det skal være 
plass for hvilebenk i rommet, lite bord og lett stol. Stikk plasseres på kanal i vegg. 

Kopirom 
Plasseres nær administrasjonen.  

Kontorplasser for administrasjon 
Det skal planlegges for tilrettelagte kontorplasser og møterom. Det skal planlegges for en kombinasjon 
av individuelt arbeid og samarbeid, samt møter/samtaler med interne og eksterne, også konfidensielle. 
Arbeidsplassene kan derfor organiseres i åpne landskap, lukkede kontorer eller i en kombinasjon. Det 
skal være mulig å avholde fortrolige samtaler i skjermede rom uten innsyn. Funksjoner hvor det er mye 
trafikk skal plasseres slik at de ikke genererer forstyrrelser. 

Organisering, fordeling og antall arbeidsplasser, cellekontorer og møterom skal detaljeres i videre 
prosjektering. Det skal vurderes om det skal plasseres kontor for IKT-drift og bistand i 
administrasjonsavdelingen i videre fase.  

Møterom 
Det skal plasseres flere møterom i administrasjonen. Noen møterom kan være i tilknytting til 
fellesareal. To mindre møterom skal kunne slås sammen til et stort. Må ses i sammenheng med 
fordeling av kontorplasser for administrasjonen.  

Papirlager 
Plasseres i tilknytning til rengjøringssentralen. 

Dimensjonering av papirlager må defineres i videre prosjektering. Hvor mye papir skal være mulig å 
lagre, og hva slags type papir. Det skal vurderes om det skal plasseres fjernarkiv i bygget eller om det 
skal være elektronisk arkiv, i tilfelle det skal plasseres et fjernarkiv i bygget skal det utformes i tråd med 
kravene i Arkivloven og relevante forskrifter. 

3.2.2 Personalrom 
Personalrom med kjøkken 
De ansatte skal ha et område for bespisning, som legges sammen med det lukkede personalrommet 
og kjøkken. Rommet skal utformes på en slik måte at personal som i perioder har behov for å trekke 
seg tilbake og få mer ro i pausesituasjoner har mulighet til det. Personalrom skal ikke dimensjoneres 
for møter for hele personalet. I personalrom skal det settes opp et enkelt kjøkken. 
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3.2.3 Garderobe/Dusj/Toalett 
Personalgarderobe 
Det skal være garderober med dusj og toalett dimensjonert for personalgruppen i henhold til 
arbeidstilsynet sine krav. En i hver etasje sentralt plassert i bygget. Personalgarderoben skal være 
tilpasset rullestolbrukere. Det skal være minst ett toalett med universell utforming i tilknytning til hver 
garderobe.  

  
Referansebilde av garderobeskap for ansatte. Bilder til venstre: rocor.be/ Bilde til høyre: silv.co.uk 
 
 

3.2.4 Lærerarbeidsplass – Arbeidsplass for lærere 
Lærerarbeidsplasser 
Det skal legges til rette for individuelt arbeid og samarbeid. Det avsettes 6 m2 pr lærerarbeidsplass, 
hvorav ca.5 m2 per person til individuell kontorplass og ca.1 m2 til samarbeidsrom, telefonrom og/eller 
stillerom/studiecelle. De individuelle arbeidsplassene organiseres i åpent landskap. Utforming og 
dimensjonering skal videreutvikles i videre prosjektering. Plasseres sentralt i bygget, skal være synlig 
og tilgjengelig fra kommunikasjonsareal eller hjemmeområde, men skjermet fra SFO. 

   
Referansebilde: Lærerarbeidsplasser. Bilder hentet fra internett. 
 

Samtalerom/Stillerom/Telefonrom 
Samtalerom plasseres i tilknytning til lærerarbeidsplasser.  

Organisering, fordeling og antall samtalerom, stillerom og telefonrom skal detaljeres i videre 
prosjektering. 
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3.2.5 Skolehelsetjenesten 
Generelt 
Skolehelsetjenesten plasseres sentralt i bygget. Skolehelsetjenesten skal være enkelt tilgjengelig for 
elevene.  

Venteareal 
Plasseres i tilknytning til kontor for lege og helsesøster. 

Kontorplass – helsesøster  
Kontorplass for helsesøster sambrukes med PPT, logoped og rådgivere. Plasseres ved siden av 
kontorplass for lege. 

Kontorplass – lege  
Kontorplass for lege planlegges for sambruk med PPT, helsesøster, logoped og rådgivere. Plasseres ved 
siden av kontorplass for helsesøster. 

Sosiallærere og rådgivere 
Det skal vurderes om det skal plasseres kontor for sosiallærer/e og rådgiver/e i tilknytting til 
skolehelsetjenesten.  
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3.3 Felles læringsarealer 
Generelt  
Felles læringsarealene deles i dette prosjektet mellom to forskjellige bygninger for å imøtekomme 
premissene for Åsnessamfunnet. I Skolebygget plasseres de praktiske fagene som Mat og helse og 
bibliotek som kan ha sambruk med Aula og allrom, samt den lille gymsalen som gir rom for sambruk 
med SFO, og kulturfagene musikk og dans i god tilknytting til Kulturskolen og aula og allrom for å skape 
en god kulturarena inne i skolen for Åsnessamfunnet. Alle disse funksjonssonene har det til felles at 
undervisningen foregår i «rene» soner, det vil si at eleven skal ha denne undervisningen i inneskoene 
og flyten i hverdagen skal kunne gå internt i skolebygget. I Mestringsbyggene plasseres de praktisk-
estetiske fagene der undervisningen er mer fysisk og praktisk, elevene har blant annet på seg utesko i 
undervisningspregene som er plassert i Mestringsbygget.   

Fellesarealene i skolebygget skal plasseres sentralt og i sammenheng med aula og allrom. De skal 
benyttes som sambruksarealer og trafikken til og fra skal organiseres på en slik måte at den ikke virker 
forstyrrende på arbeidet ellers i anlegget. Arealene legges lett tilgjengelig fra personalareal og i god 
tilknytting til hjemmeområdet. De skal benyttes som sambruksarealer og trafikken til og fra skal 
organiseres på en slik måte at den ikke virker forstyrrende på arbeidet ellers i anlegget. 

Fellesarealer og arealer for kunst og håndverk, naturfag og teknologi og design som er lokalisert i 
Mestringsbygget tilrettelegges for bruk utenfor ordinær skoletid uten å nødvendiggjøre tilsynsvakt.  

Aula og allrom, klasserom for musikk, mat og helse, og kroppsøving plasseres i Skolebygget og 
tilrettelegges for bruk utenfor ordinær skoletid uten å nødvendiggjøre tilsynsvakt.  

3.3.1 Skolebygget 
Felles læringsareal i Skolebygget skal brukes av skolen i skoletiden og kunne benyttes av 
Åsnessamfunnet etter skoletid og deles med Kulturskolen, som ligger i direkte tilknytting til klasserom 
for musikk og Aula. Adgangskontroll og låssystem skal detaljprosjekteres nærmere i samråd med 
kommunen og andre interessenter. 

3.3.1.1 Fellesrom 
Vestibyle 
Vestibylen er arealet som er umiddelbart på innsiden av hovedinngangen, og fungerer som en 
introduksjon til skolens lokaler. Vestibylen skal gi oversikt og skal vise vei til skolens ledelse, 
spesialutstyrte arealer og hjemmeområder. Arealet skal være tilrettelagt for utstillinger av kunst og 
håndverksarbeid. Vestibylen skal ligge sentralt i skoleanlegget og i direkte tilknytting til allrom. Det skal 
være varme i gulvet i inngangspartiet, fortrinnsvis vannbåren. Det skal være adgangskontroll og sone 
for utleie.  

Det skal vurderes om det skal stilles krav om plass til tilsynsvakt i vestibylen, avhengig av hvorvidt det 
er behov for en tilsynsvakt. 

Aula/Allrom 
Rommet skal dimensjoneres for minst 200 personer, deler av sitteplassene skal være plassert i amfi / 
kunnskapstrapp som vendes mot klasserom for musikk. Aula/allrom skal være hjertet i bygget og deler 
av undervisningen skal kunne forekomme i dette arealet.  Aula/allrom skal være plassert i direkte 
tilknytting til klasserom for musikk. Det skal være mulighet for å åpne opp vegg mot klasserom for 
musikk med en stor foldevegg, slik at klasserom for musikk danner en scene.  
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For akustikk er krav til bakgrunnsstøy maks 25 dB. Se ellers NS 8178. Variabel akustikk skal utredes / 
prosjekteres. I forbindelse med allrommet skal det også settes av lagerplass. Allrommet sammen med 
klasserom for musikk skal være tilrettelagt for musikk- og kulturskole samt annen utleie. Rommet skal 
ligge i tilknytning til skolens vestibyle. Arealet plasseres sentralt i bygget med enkel tilgang til toalett. 

     
Referansebilder for materialitet og estetikk. Bygget skal være utført i massivtre/limtre med eksponerte treoverflater.  
 

    
Referansebilder som viser forskjellige utforminger av amfi/kunnskapstrapp i Aula/allrom. Bilde til venstre er fra Mecanoo 
og bildet til høyre er fra Tianjin Luneng Taishan College / Licime Architectural Design. 
 

3.3.1.2 Klasserom for musikk 
Klasserom for musikk skal ha direkte tilknytting til Aula/Allrom og kunne åpnes opp med foldevegg slik 
at disse to rommene danner et stort rom. Klasserom for musikk skal kunne danne en scene mot 
Aula/allrom. Scenen skal være flyttbar, enkel å håndtere og kunne brukes i undervisningen som f.eks. 
sittebenker eller miniamfi når klasserom for musikk brukes til undervisning. 

Det stilles spesielle lydkrav til musikkrom, dette skal dokumenteres i henhold til NS 8175 og NS 8178 
før overlevering. Det skal være god gulvplass i dette rommet og tilrettelegges for stikkontakter i 
gulv/gulvbokser. 

Lager i tilknytting til klasserom for musikk 
Skal være plassert i tilknytting til musikkrom.  
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3.3.1.3 Mat og helse 
Kjøkken 
Skal utformes som et stort familiekjøkken i tilknytting til Aula/allrom. Klasserommet skal brukes til 
undervisning i Mat og Helse. Det skal utformes på en slik måte at det er et familiekjøkken per gruppe, 
til fire elevgrupper å arbeide rundt og et demonstrasjonskjøkken til lærer. Kjøkkensoner skal deles inn 
i ren- og skitten sone og følge Mattilsynet sine krav. 

 
Referansebilde fra Mat og Helse klasserom på Vestli skole 
 

Tørrvarelager 
Tørrvarelager plasseres i tilknytting til mat og helse kjøkken.  

Stryke og vaskerom 
Stryke om vaskerom plasseres i tilknytting til mat og helse kjøkken. 

3.3.1.4 SFO  
SFO areal 
SFO lokaliseres i god tilknytting til hjemmeområdet i 1. etasje, i god tilknytting til liten gymsal og øvrige 
felles læringsarealer. SFO virksomheten skal i størst mulig grad basere seg på sambruk med skolens 
øvrige arealer. SFO skal ha et oppvarmingskjøkken tilgjengelig og eget spiseareal for en større gruppe 
elever. 

SFO Kontor 
Kontor plasseres i tilknytning til areal for SFO. 



17 
Funksjons og Romprogram utarbeidet i forbindelse med Nye Åsnes Barneskole, Januar 2022 

SFO oppvarmingskjøkken 
Oppvarmingskjøkken plasseres i SFO arealet. SFO oppvarmingskjøkken skal deles opp i ren og skitten 
sone og ha adgangskontroll. Elever skal ikke kunne komme inn på kjøkkenet, men kunne delta i noen 
forberedelse av matlagingen via en deltakelsesbenk som har hen åpen luke inn mot fellesarealet til 
SFO.  

3.3.1.5 Liten Gymsal 
Liten Gymsal 
Det planlegges at den nye barneskolen i Åsnes bruker Åsneshallen og svømmebassenget på 
ungdomsskolen som ligger på Læringstunet på Flisa til kroppsøving.  

Liten gymsal skal plasseres i tilknytting til SFO og Aula/allrom. Rommet skal i hovedsak brukes av elever 
i 1.-2. klasse for kroppsøving, fysisk aktivitet og dans. Rommet skal sambrukes med SFO. Rommet skal 
tilrettelegges for flerbruk og ha tilknytting til uteareal og skal kunne leies ut etter skoletid til 
frivilligheten.  

Liten gymsal skal prosjekteres med multifunksjonelle løsninger der blant annet lys og luft henger 
sammen. Luften følger personbelastning i bygget prinsippet. 

Lager 
Skal plasseres i tilknytting til den lille gymsalen, det skal planlegges for å avsette areal til utleie. Lageret 
skal ha en stor dobbeltfløyet dør for å tilrettelegge for inn og uttransport av utstyr. 

3.3.1.6 Bibliotek 
Biblioteket skal være tilknyttet felles arealet/Aula/allrom og tilrettelegges for selvstudier og 
gruppearbeid. Det er viktig at det er gode akustiske forhold i biblioteket og av den grunn deles det inn 
i ulike brukssoner. Aktiviteter som tåler et høyere lydnivå plasseres nærmest inngangen. Aktiviteter 
som krever mer ro og fordypning skal legges til indre sone, rom inn i romløsninger. Vinduskarmer skal 
aktiviseres på lignende måte som klasserom. Det skal være visuell tilknytting mellom Aula/allrom og 
biblioteket. Akustikk demping i dette rommet skal tilfredsstille flere funksjoner.  
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3.3.2 Mestringsbygget 
Felles læringsareal i Mestringsbygget skal brukes av skolen i skoletiden og kunne benyttes av 
Åsnessamfunnet etter skoletid for blant annet kurs og etterutdanning. Det skal være samarbeid med 
de andre skolene i Åsnes for å styrke utdanningen innen de praktisk-estetiske fagene generelt i Åsnes. 
Adgangskontroll og låssystem skal detaljprosjekteres nærmere i samråd med kommunen og andre 
interessenter. Bygget skal være godt tilrettelagt for utleie og bygget skal være universelt utformet.  

Bygget skal utformes i massivtre og være et robust verksted som gjenspeiler det praktiske ved 
mestringsfag. Her skal elevene og lærerne kunne utforske produksjon og prosesser. Elevene og lærerne 
har på seg utesko i denne undervisningen ettersom undervisningen skal enkelt kunne trekkes ut på 
terrasse rundt bygget eller inn til kjøkkenhagen og inn i bygget igjen.  

3.3.2.1 Kunst og Håndverk 
Generelt 
Ulike arealer fremstår som soner i et helhetlig miljø for kunst og håndverk. Arealet for kunst og 
håndverk skal skille mellom støyende og mindre støyende aktiviteter og ta hensyn til behandling av 
støv og annen forurensning. Det tilrettelegger for at undervisningen skal kunne trekkes ut på en 
terrasse i direkte tilknytting til de forskjellige sonene, via store dører og/eller porter. Det skal 
tilrettelegges for utstillinger av elevarbeid i f.eks. vinduer ut mot skolens uteareal. En elevplass i hvert 
verksted skal tilrettelegges for rullestolbruker. 

Verksted for trearbeid 
Det skal være arbeidsplasser for minst 20 elever, hvorav en er tilrettelagt for rullestolbruker og en for 
venstrehendte. Verkstedet skal være utformet med robuste overflater og tilrettelegge for at elevene 
og lærere kan drive med forskjellige typer håndverksarbeid. Planløsningen skal henge sammen med 
renholds- og driftsstrategien til bygget. 

 
Referansebilder for verksted for trearbeid – Sløyd. Bilde til høyre fra Peter Moor Architekten. 
 

Maskinrom 
Skal være plassert med direkte tilknytting til verksted for trearbeid. Rommet skal ha direkte tilknytting 
til uteareal og ha en stor port som skal kunne åpnes til det fri for å kunne transportere maskiner og 
utstyr enkelt inn og ut av bygget. 
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Materiallager 
Rommet skal være plassert i tilknytting til maskinrom og verksted for trearbeid. Det skal være enkel 
tilgang for materialleveranse, med dør/port mot uteareal/terrasse. 

Verksted for arbeid med leire/maling 
Det skal være arbeidsplass til totalt 6 elever, herav en tilrettelagt for rullestolbruker. Rommet skal være 
i tilknytting til verksted for trearbeid.  

Rom for keramikkovn 
Rommet skal plasseres i direkte tilknytting til verksted for arbeid med leire/maling og fasade.  

3.3.2.2 Teknologi og Design 
Verksted for teknologi og design, samt tekstil og tegning 
Verksted for teknologi og design inkluderer også undervisning for tekstil og tegning. Arealet skal 
sambrukes med naturfagrom. Vegg mellom naturfagrom og verksted for teknologi og design skal 
enkelt kunne flyttes/åpnes opp. Naturfagrom og rom for teknologi og design skal kunne være to like 
store rom hver for 30 elever, og sammen for opptil 60 elever. En av arbeidsplassene skal være 
tilrettelagt for rullestolbruker. 

Lager for Teknologi og Design 
Lager plasseres i direkte tilknytning til verksted for teknologi og design. 

3.3.2.3 Naturfag og Biologi 
Naturfagrom 
Arealet skal sambrukes med verksted for teknologi og design. Vegg mellom naturfagrom og verksted 
for teknologi og design skal enkelt kunne flyttes/åpnes opp. Naturfagrom og rom for teknologi og 
design skal kunne være to like store rom hver for 30 elever, og sammen for opptil 60 elever. En av 
arbeidsplassene skal være tilrettelagt for rullestolbruker.  

Forberedelsesrom  
Rommet plasseres i direkte tilknytting til både naturfagrom og teknologi og design. Rommet skal være 
tilgjengelig fra begge klasserom, og to lærere skal kunne bruke rommet samtidig til forberedelser.  

Vekstrom 
Rommet plasseres i tilknytting til naturfagrom, kjøkkenhage i uteareal og terrasse utenfor 
Mestringsbygget. Det skal være mulig å gå fra vekstrommet til kjøkkenhagen, og fra vekstrommet til 
naturfagrommet. I vekstrom skal det plasseres blant annet vekstbenk og komposteringsbinge 
innendørs.  

3.3.2.4 Støtteareal i Mestringsbygget 
Inngangssone 
Inngang til bygget skal plasseres i midten av bygget fra to sider. I inngangssonen skal det være plass 
for elever og besøkende å henge fra seg yttertøy og sekker på knagger. Det skal plasseres minimum en 
HCWC i henhold til teknisk forskrift og to WC-er i tilknytting til inngangssone. For utforming av toaletter 
gjelder de samme kravene som ellers beskrevet i dette dokumentet. 

Rengjøringssentral 
Rommet og innredning skal være utformet for et rasjonelt renhold av bygget. Dette skal samsvare med 
behov iht renholdsplan. Utforming skal videreutvikles i videre prosjektering i samråd med 
renholdsansvarlig i kommunen.  
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3.4 Kulturskolen 
Generelt 
Kulturskolen skal ha god tilknytting til klasserom for musikk og Aula/allrom. Kulturskolen skal ha egen 
inngang i tilknytting til fellesarealet/ventesone inne i kulturskolens lokaler. Det skal være mulig å gå 
inn til kulturskolens lokaler fra Aula/allrom. Kulturskolen skal ha to toaletter i tilknytting til 
fellesarealet/ventesonen. Det skal være adgangskontroll på alle dører. Kulturskolens lokaler skal være 
utformet for å utøve musikk (høy- og lavfrekvens). 

Det stilles spesielle lydkrav til kulturskolen, dette skal dokumenteres i henhold til NS 8175 og NS 8178 
før overlevering. Kulturskolens lokaler skal brukes av kulturskolen på dagtid og lærerne skal kunne øve 
før undervisningen i løpet av dagen uten å forstyrre omliggende funksjoner. Kulturskolen skal 
sambruke klasserom for musikk med skolen. Kulturskolen skal også sambruke Aula/allrom med skolen 
for f.eks. forestillinger, konserter og lignende arrangementer. 

Utforming og relasjoner mellom rom inne på kulturskolen skal planlegges med kulturskolen i videre 
fase. 

Fellesarealet/Ventesonen 
Fellesareal/ventesone skal plasseres i tilknytting til inngangen til kulturskolen og Aula/allrom. Rommet 
skal ha plass til en til to sittegrupper. Rommet skal ha dagslys.  

Det skal vurderes om det er mulig å få plass til et lite tekjøkken for personalet i tilknytting til 
fellesarealet/ventesonen. Det skal også vurderes om det er mulighet for å ha tekjøkkenet noe adskilt 
fra ventesonen. Løsning skal koordineres med kulturskolen. 

Stort innspillingsrom/Bandrom 
Det planlegges med to slike rom inne i kulturskolen. Den ene skal være tilknyttet et kontrollrom og et 
mindre innspillingsrom (vokalrom). Disse tre rommene skal kunne kobles sammen og fungere som et 
studio. Disse tre rommene som en gruppe plasseres i tilknytning til klasserom for musikk.  

Inngang til store innspillingsrom skal være fra ferdselsareal i kulturskolen og fungerer som 
kulturskolelærerens kontor og de skal være tilrettelagt for å ha undervisning for opptil fire elever 
samtidig.  

Rommene skal kunne benyttes til lytting, øving og produksjon både individuelt og i gruppe med fem 
personer/et band. Takhøyde/romhøyde skal være minst 2,7 m, nettoareal skal være minst 15 kvm, 
volum minimum 40 kubikkmeter. Rommet skal ha plass til et trommesett, piano, forsterkere, 
høytalere, PA.  

I forbindelse med videre prosjektering skal det gjøres vurdering på inventarbehov og utforming av 
akustisk demping. 

Øvingsrom/kontrollrom studio 
Rommet skal plasseres i tilknytting til en av stort innspillingsrom. Inngang til øvingsrommet skal være 
fra ferdselsareal i kulturskolen. Rommet skal planlegges for miksebord og 3 PC-plasser. Rommet skal 
kunne benyttes til lytting, øving og produksjon både individuelt og i gruppe på 4 personer. 
Øvingsrommet fungerer som kulturskolelærerens kontor og de skal klare å ha undervisning for opptil 
tre elever samtidig.  

I forbindelse med videre prosjektering skal det gjøres vurdering på inventarbehov og utforming av 
akustisk demping. 
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Vokalrom/ lite innspillingsrom 
Rommet skal plasseres i tilknytting til en av stort innspillingsrom og kontrollrom studio. Fungerer som 
et lite øvingsrom. Det må være plass til lite sanganlegg og et piano.  

Lite øvingsrom 
Rommet skal kunne benyttes til øving for en til to personer. Takhøyde skal være minst 2,7 m, volum 
minimum 25 kubikkmeter. Inngang til lite øvingsrom skal være fra ferdselsareal i kulturskolen. 
Øvingsrommet fungerer som kulturskolelærerens kontor og de skal klare å ha undervisning for en elev 
i rommet. Det må være plass til piano i rommet. 

Det planlegges for flere mindre øvingsrom for en til to personer, antall små øvingsrom skal 
videreutvikles i plantegninger i videre prosjektering. I forbindelse med videre prosjektering skal det 
gjøres vurdering på inventarbehov og utforming av akustisk demping. 
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3.5 Støtteareal 
3.5.1 Toaletter 
Antall og utforming  
Det skal dimensjoneres med 1 toalett per 20 elever, og 1 toalett per 15 ansatte. Det forutsettes at 
elever og ansatte benytter samme toaletter i elevenes hjemmeområder. I tillegg til toalettene i 
elevenes hjemmeområder skal lærerne ha tilgang til egne toaletter i personalgarderoben, i rimelig 
avstand fra undervisningsarealene. Det skal også være toalett tilgjengelig fra allrom. 

Behovet for ekstra toaletter vurderes i videre prosjektering ettersom fellesundervisningsrom skal 
kunne leies ut etter skoletid.  

3.5.2 Renhold 
Rengjøringssentral 
Rommet og innredning skal være utformet for et rasjonelt renhold av bygget. Dette skal samsvare med 
behov i h t renholdsplan. Utforming skal videreutvikles i videre prosjektering i samråd med 
renholdsansvarlig i kommunen. 

Bøttekott 
Det skal vurderes hvor mange bøttekott det er behov for i skolebygget, (minst en hver etasje). 
Utforming skal videreutvikles i videre prosjektering i samråd med renholdsansvarlig i kommunen. 

3.5.3 Driftsrom 
Driftsrom for vaktmester skal litte sammen med eller ved siden av rengjøringssentral sentralt i bygget 
i tilknytting til hovedinngang/varemottak. Utforming skal videreutvikles i videre prosjektering i samråd 
med driftsavdelingen og renholdsansvarlig i kommunen. 

3.5.4 Lager 
Lagerplass 
Undervisningsarealer og spesialutstyrte arealer skal utstyres med nødvendig nærlager. En forutsetning 
for at skolen skal kunne tenke langsiktig økonomisk er at det er lagerplass for større varekjøp. I tillegg 
er det behov for fjernlager til undervisningsmateriell, elevpulter etc. Det skal avsettes noe 
lagerkapasitet til lag/ foreninger. Det skal være utebod til lagring av materiell til uteaktiviteter og 
uteskole. Lagerplass skal vurderes i videre prosjektering. 

Boder 
Redskapsbod og utebod for oppbevaring av leker og utstyr. Det skal vurderes om de plasseres i selve 
bygget eller i tilknytting til energisentralbygg eller Mestringsbygget. Det skal være tilgang til boder 
utenfra. 

3.5.5 Teknisk rom 
Ventilasjonsrom 
Rom for ventilasjonsaggregater, automatikktavler etc. Det skal være enkel tilkomst med større 
komponenter samt for daglig drift og vedlikehold, tilkomst skal videreutvikles i samråd med rådgivere 
i neste fase. Aggregater og større komponenter skal kunne hentes med jekketraller. Det skal være 
rustfri utslagsvask med bøtterist (med plass til 10 l bøtte), blandebatteri, slangekran m/spyleslange og 
slangeholder og sluk i gulv.  Dette arealet er delvis våtrom. Det skal være adgangskontroll. Det skal 
monteres nødvendige stikk for utstyr i rommet, samt 2 ekstra stikk. Det skal være tilstrekkelig 
datauttak i rommet for sentral styring av anlegg. Det skal være tilstrekkelig plass for 
ventilasjonsaggregat, pumper, ledninger, samt inspeksjon og service av disse. 
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Varmesentral - energisentralbygg 
Rom for sentralfyr, varmeveksler, varmepumpe eller tilsvarende. Løsning videreutvikles med rådgiver 
i neste fase. 

Det skal være enkel tilkomst med større komponenter utenfra samt for daglig drift og vedlikehold. Det 
skal være rustfri utslagsvask med bøtterist (med plass til 10 l), blandebatteri, slangekran m/spyleslange 
og slangeholder og sluk i gulv.  Dette arealet er delvis våtrom. Det skal være adgangskontroll. Det skal 
monteres nødvendige stikk for utstyr i rommet, samt 2 ekstra stikk. Det skal være tilstrekkelig 
datauttak i rommet for sentral styring av anlegg. Det skal være tilstrekkelig plass for relevant utstyr 
samt inspeksjon og service av disse. 

Hovedtavlerom - tavlerom 
Det skal være en hovedtavle per bygg, enten montert innfelt i vegg med utadslående dør eller som 
eget rom. Supplerende tavlerom ved behov. Plasseres hensiktsmessig ift tilførsel fra utvendig 
nettstasjon / trafo. Ved eget rom skal det være gummimatter på gulvet. Det skal være adgangskontroll. 
Det skal monteres nødvendige stikk og minst 2 datauttak. 

Datarom/serverrom/hovedfordeling IKT 
Det skal avsettes plass i godt ventilert/avkjølt rom til patchepanel, alarmsentral (innbrudd), SD-anlegg, 
adgangskontroll og annet kommunikasjonsutstyr. Skal være sentral hovedfordeling for IKT, med plass 
til nødvendige servere og annet utstyr. Se også krav til teknologi og infrastruktur. 

Skal ha atkomst utenfra og være skjermet fra hovedinngangen, men nært heis. 

Arealet skal være kjølt med mulighet for å styre temperatur og luftfuktighet.  Det skal være 
adgangskontroll. Det skal monteres nødvendige datauttak og stikk for alt utstyr. 

3.5. Avfallshåndtering 
Det skal etableres en løsning for avfallshåndtering / oppbevaring. Størrelse og løsning skal tilpasses 
antall brukere. Henting av avfall skal kunne foregå uten kjøring over byggets gangareal, men det skal 
sikres god tilgang for renovasjonsbil. Ved både husholdningsavfall og næringsavfall skal det være 
separate løsninger for avfallshåndtering. 

Ved eget hus eller rom skal det være generell belysning styrt av bevegelsessensor, arealet skal være 
skadedyrsikkert, og det skal være utslagsvask med bøtterist og spyleslange, samt sluk i gulv, med 
utførelse som delvis våtrom. 

Det skal monteres nødvendige stikk og datauttak for avfallsløsningen. 

Løsning må foreslås i videre prosjektering. Se til "En veileder for plassering og valg av 
renovasjonsløsninger" fra Renovasjonsetaten. Ved behov kan Renovasjonsetaten kontaktes for råd og 
veiledning i forhold til tekniske avfallsløsninger og kildesortering. Vurdering av løsning må gjøres ut fra 
en kost/nyttevurdering. 

3.6. Kommunikasjonsareal 
Inngangsparti 
Inngangsparti skal skjerme mot vindtrykk. 

Trapp 
Hovedtrapper utformes med rette løp, hvileplan, vaskekant, sklisikre og tette trinn. I detaljering av 
trapp skal renholdsstrategi ivaretas. Trapper skal være i henhold til gjeldende TEK krav. Det skal være 
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sitteamfi i trapp i Aula/allrom, det skal være mulig å samle elever for arbeid i grupper eller flere 
personer under større samlinger. 

Heis 
Det skal være stor heis sentralt plassert i bygget. Heisen skal kunne brukes av publikum og elever i 
bygget, samt flytting av store gjenstander mellom etasjer i forbindelse med vanlig drift av bygget. 
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4 Utendørsareal 
Terreng og økologi 
Eksisterende terreng skal utnyttes best mulig.  All tilslutning til bygg skal gjøres slik at bygget faller 
naturlig inn i terrenget.  Det skal tas hensyn til biologisk mangfold.  

Det skal benyttes planter som er herdige og krever lite stell og som er kjent i det lokale eller regionale 
artsmangfoldet, helst innsektsvennlige planter. Giftige og allergifremkallende planter skal ikke 
benyttes. Ved valg av vegetasjon skal hensynet til astmatikere og allergikere vektlegges, og typisk 
allergihyppige planter som hassel, bjørk og or skal ikke plantes nær atkomstveier, inngangsparti, 
luftinntak for ventilasjonsanlegg og vinduer som brukes til lufting. Trær skal plasseres slik at de ikke vil 
gripe inn i bygget når de vokser til. Det skal etableres kjøkkenhage i tilknytting til Mestringsbygget (i 
tilknytting til Naturfagrom og vekstrom). Det henvises til post lenger ned for mer informasjon om 
Kjøkkenhage.  

Uteområde 
Uteområdet skal dekke følgende hovedfunksjoner: 

• Pauseareal for lek, sosial kontakt og rekreasjon 
• Fysisk aktivitet 
• Læringsarena som supplement til den ordinære undervisningen, blant annet kjøkkenhage 
• Møtested i nærmiljøet 

Bygningsmasse og uteareal skal plasseres og utformes slik at skolegården er oversiktlig. Utearealet skal 
inneholde avskjermede områder og sitteplasser der man kan være sammen i mindre grupper, i tillegg 
til områder der større elevgrupper og hele skolen kan samles. Disse skal skjermes med overdekning, 
levegger og vegetasjon.  

Det skal legges til rette for både fri og styrt lek. Arealene skal være funksjonsåpne, dvs lagt til rette for 
ulike typer aktiviteter og hvor flere aktiviteter kan foregå samtidig. Eksisterende natur skal 
inkorporeres i utearealene. Skrenter og stup skal sikres. 

Uteområdene skal planlegges slik at risiko for at sand og skitt dras inn i bygningen begrenses. 
Sandkasser og sandbasseng skal derfor plasseres med tilstrekkelig avstand til inngangspartiene. 

Håndtering av overvann 
Overvann skal håndteres på egen tomt. Det skal være åpen og lokal overvannshåndtering med 
infiltrasjon til grunnen. Veileder fra Vann- og avløpsetaten om håndtering av overvann følges (se 
http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/ ). 

Åpne overvannsrenner, -rister og kumlokk skal fortrinnsvis plasseres utenfor gangsoner. Der dette ikke 
er mulig skal rister og kumlokk legges i plan med overflatedekke og ha en utforming som hindrer at 
hjul setter seg fast eller ha en utforming som hindrer ferdsel og fremkommelighet eller kan gi 
snublefare. Overvann dreneres, fordrøyes og infiltreres fortrinnsvis til et plantebed/regnbed og kan 
gjerne brukes som naturlig «ledelinje» i uteområdet. 

Dekker 
Ved valg av dekker skal egnethet i forhold til både aktivitet og vedlikehold vurderes. Det legges vekt 
på variasjon i dekktyper. Veier og plasser skal ha fast overflate. 

Renovasjon/Avfallsbeholdere 
Avfallshåndtering skal prosjekteres i dialog med Solør renovasjon IKS.  

http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/
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Utekran 
Det skal monteres frostsikker utekran med tilleggsavstengning ved inngangsparti, hovedinnganger, 
innganger til elevgarderober i 1. etasje i skolebygget og ved kjøkkenhage.  

Porter og Bommer 
Ved gjerde skal det være kjørbar port inn på uteområdet. Kjørbare porter skal ha egen gangport. 
Gangporter/ grinder skal ha fri bredde på minst 1 m. Bommer skal ha automatisk åpning for 
utrykningskjøretøy. Det skal vurderes om det er behov for porttelefon ved bom. 

Gjerde 
Eventuelle gjerde skal være 1,2m høye, vedlikeholdsvennlig og robuste i utførelse.  

4.1 Kommunikasjonsareal 
Dimensjonering av utvendige veier og plasser 
Dimensjonering av utvendige veier og plasser skal følge MHBR sin veiledning for tilrettelegging for 
brann- og slokkemannskaper. 

Parkering 
Parkering for bil og sykkel utformes og dimensjoneres i h t kommunedelplan og reguleringsplan for 
området. Det planlegges med etablering av ladestasjon med fast kabel for elbil i tilstrekkelig avstand 
til byggverk for å hindre brannsmitte. Det må presiseres antall elbilplasser i prosjektet. 

• Det skal leveres nødvendige sykkelstativer, utformet slik at syklene kan låses fast. 
• Hele parkeringsområdet skal være opplyst. 
• Parkeringsareal skal ha fast dekke egnet for bilkjøring. 

Trafikkarealer 
Det skal opparbeides en lomme med muligheter for av- og påstigning som er direkte tilknyttet gangvei, 
men fysisk adskilt fra kjørevei. Trafikkarealer skal skilles fra oppholdsarealer, og gang- og sykkelveier 
skal legges atskilt fra varekjøring og varemottak. Varelevering og avfallstømming skal skje utenfor 
skolegård og lekeområder. 

Kravet må detaljeres og vurderes nærmere i prosjektet, ut fra stedsanalyse/reguleringsmessig 
handlingsrom, mv. 

4.2 Lekeområde 
Lekeapparater 
Lekeapparater skal være godkjent iht. Lekeplassforskriften og CE-merket. Eventuelle ballbaner skal 
beskyttes med ballnett. 

Kjøkkenhage 
Det skal etableres kjøkkenhage i forbindelse med vekstrom i Mestringsbygget. Her skal elevene kunne 
lære om dyrking i praksis, plante, stelle og høste for så å bruke vekstene i undervisning i mat og helse. 
Kjøkkenhagen skal videreutvikles og planlegges videre i neste fase sammen med skolen.  

4.3 Annet 
Utendørs lydanlegg 
Det skal etableres et utendørs lydanlegg med forsterker og mulighet for tilkobling av lyd og mikrofon, 
med uttak i låsbart og værsikkert skap. Det er viktig at anlegget blir enkelt og oversiktlig å betjene. 
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Juletre 
Det skal monteres en innstøpt hylse med låsbart lokk for oppsett av juletre på utearealet, med 
stikkontakt under lokk/bakkeplan. 

Flaggstang 
Det skal være en flaggstang, plassert så den kan legges ned, sentralt på uteområdet. 

 

 

 

 

 

 



Åsnes barneskole - Funksjons- og romprogram Funksjons og romprogram nettoareal - 26.01.2022

Antall elever i hele skolen = 401 barn Ledelse: 2.5-3
Antall elever 1-4 trinn = 229 barn Pedagoder: 38.5
Antall elever 5-7 trinn = 172 barn Fagarbeidere/SFO: 13

N = Nettoareal
B= Brutto areal

Type areal Areal beskrivelse Antall m2 per

Total
Veiledene 
tall fra SKOK

Prosjektert 
22.12.2021 Kommentar

N Hjemmeområde 1-4 trinn
Generelle læringsarealer:
Klasserom 229 2.5 572.5 481.6

Klasserom i tilknytting til tilleggsareal og grupperom. 
Prosjektert antall m2 viser kun klasserommene. 
Resterende 90.9m2 er en del av "Tilleggsarealet" i 
raden under og skal videreutvikles i neste fase. 

N Hjemmeområde 5-7 trinn
Generelle læringsarealer: 
Klasserom 172 2.5 430 361.2

Klasserom i tilknytting til tilleggsareal og grupperom. 
Prosjektert antall m2 viser kun klasserommene. 
Resterende 68.5m2 er en del av "Tilleggsarealet" i 
raden under og skal videreutvikles i neste fase. 

N Hjemmeområde 1-7 trinn

Tilleggsareal hjemmeområdet: 
Inkluderer grupperom, stillerom 
og rom inne i rom løsninger 1 100 100 381.3

Dette arealet skal videreutvikles i neste fase i samråd 
med tekniske rådgivere, som f.eks. brann-, venilasjon- 
og akustikk rådgivere. 
Her skal det etableres flere grupperom, stillerom og 
nisjer/rom inne i rom løsninger der elevene kan 
arbeide i mindre grupper. Minst 159,4m2 av disse 
381.3m2 skal bli til grupperom, stillerom eller 
nisjer/rom inn i rom løsninger.

N Hjemmeområde 1-4 trinn
Elevgarderober og toaletter 1-4 
trinn 229 0.625 143.125 173.6

Garderober plasseres i begge etasjer, de deles  inn i 
grov- og fingarderobe, areal inkluderer elevtoaletter. 
Dette arealet skal videreutvikles og detaljeres i nesste 
fase.

N Hjemmeområde 5-7 trinn
Elevgarderober og toletter 5-7 
trinn 172 0.525 90.3 123.4

Garderober plasseres i begge etasjer, de deles  inn i 
grov- og fingarderobe, areal inkluderer elevtoaletter. 
Dette arealet skal videreutvikles og detaljeres i nesste 
fase.

N Felles læringsareal
Areal for særskilt tilrettelagt 
opplæring 2 60 120 120.8

Deles opp i mindre soner, sanserom, robust rom 
tilrettelagt for utagering, arbeidsrom i mindre grupper 
og grupperom. Dette skal videreutvikles i neste fase.

Hjemmeområde 5-7 trinn Totalt 1455.925 1641.9

N Felles læringsareal/SFO
SFO, inkludert kontor på ca. 
15m2 1 115 115 99.8

Sambruk med liten gymsal og hjemmeområde i 
1.etasje.

N Felles læringsareal/SFO Oppvarmingskjøkken for SFO 1 38 38 17.8

Oppvarmingskjøkken ikke tilgjengelig for barn,
utformes med deltakelsesbenk for barn i inn mot luke i
vegg fra fellesareal SFO til SFO oppvarmingskjøkken.
Skal videreutvikles i neste fase.

Felles læringsareal/SFO Totalt 153 117.6

N Felles læringsareal Bibliotek / mediatek 1 60 60 41.4

N Felles læringsareal Sene og klassrom for Musikk 1 100 100 106.7

N Felles læringsareal
Kunst og håndverk 
(Mestringsbygget) 1 290 290 271.3

N Felles læringsareal
Teknologi og design 
(Mestringsbygget) 1 93 93 99

N Felles læringsareal Naturfag (Mestringsbygget) 1 93 93 99

N Felles læringsareal
Forberedelsesrom
(Mestringsbygget) 1 25 25 21

N Felles læringsareal
Mat og helse ink. Tørrvarelager 
og stryke-/vaskerom 1 130 130 114.5

N Felles læringsareal Aula og allrom med amfi 1 200 200 208

N Felles læringsareal
Liten gymsal - Kroppsøving 1-4 
klasse 1 100 100 119.7

N Felles læringsareal Kulturskolen 1 138.7

I tilknytting til Aula og allrom. Planløsning og møblering 
utvikles i neste fase.
Tilknyttet Aula og allrom og Kulturskolen, inkluderer 
lager. Det skal være stor foldevegg mot Aula/allrom 
som kan åpnes opp. Planløsning og møblering utvikles i 
neste fase.
Består av sløyd, klasserom for arbeid med leire og 
maling og verksteder. Inkludert lagerareal for 
materialer og maskinrom. Planløsning og møblering 
utvikles i neste fase.
Sambruk naturfag. Teknologi og design, tekstil og 
tegning. Inkludert lager. Planløsning og møblering 
utvikles i neste fase.
Sambruk teknologi og design. Inkludert vekstrom. 
Tilknyttet Kjøkkenhage. Planløsning og møblering 
utvikles i neste fase.

Skal kunne brukes av både Naturfag og Teknologi og 
design. Planløsning og møblering utvikles i neste fase. 
Plass for 4 grupper som består av ca. 4-5 elever i 
kjøkken. Spiseplass kan strekke seg inn i allrom. 
Inkludert lager og vaskerom. Planløsning og møblering 
utvikles i neste fase.
I tilknytting til sene og klasserom for musikk. Se også 
kommentar for scene og klasserom for musikk. 
Sambruk med SFO i tilknytting til Aula og allrom. 
Inkludert lager. Planløsning og møblering utvikles i 
neste fase.
Øveceller og fellesareal for Kulturskolen i tilknytting til 
Aula og Sene og klasserom for musikk. Inkluderer 
lagerareal og wc. Planløsning og møblering utvikles i 
neste fase.

Felles læringsareal 1091 1219.3
N Administrasjon og fellesarealer Vestibyle 1 30 30 31.9 Hovedinngang i tilknytting til Aula og allrom

N Administrasjon og fellesarealer Forkontor 1 40 40 47.8 Sentralt plassert i 2.etasje tilknyttet personalrom.



N Administrasjon og fellesarealer Arbeidsplasser pedagoger 38.5 6 231 250.3

I tilknytting til hjemmeområde for elever og 
administrasjonen. Møbleringsplan og antall stillerom 
videreutvikles i neste fase.

N Administrasjon og fellesarealer Kontorer 1 90 90 92.5

Består av arbeidsrom, kontorer, møterom og stillerom i 
personalavdelingen. Planløsning og møblering utvikles i 
neste fase.

N Administrasjon og fellesarealer IKT - drift og -bistand 1 6 6 En del av teknsik rom.
N Administrasjon og fellesarealer Hvilerom 1 8 8 8.4 I tilknytting til forkontor

N Administrasjon og fellesarealer Møterom 1 20 20 20.2
Sentralt plassert i personalrom og tilknyttet aula. 
Videreutvikles i neste fase.

N Administrasjon og fellesarealer Kopirom 1 10 10 17.7
Rett at med Forkontor og et til nærmed arbeidsplasser 
for lærere i fellesareal.

N Administrasjon og fellesarealer Personalrom 1 70 70 75.2
I administrasjonsfløy, skal gi lærere mulighet for å 
trekke seg tilbake og ha tilgang til kjøkken. 

N Administrasjon og fellesarealer Personalgarderobe 1 70 70 69.2
En for kvinner og en for menn/ en i hver etasje sentralt 
plassert. Inkluderer WC og HCWC og dusj

N Administrasjon og fellesarealer Fjernlager arkiv 1 10 10 12.3 Lager i tilknytting til lærerarealer
Administrasjon og fellesarealer Totalt 585 625.5

N Støttetjenester Skolehelsetjenesten 1 40 40 40
Deles opp i venterom, kontor for lege og helsesøster. 
Planløsning og møblering utvikles i neste fase.

Støttetjenester Totalt 40 40

B Støtteareal Lager 1 40 40 Flere lager etableres etter behov i videre prosjektering.

B Støtteareal Toaletter 27.4
Toaletter i Mastringsbygget og for gjester i tilknytting til 
Aula og allrom.  Videreutvikles i neste fase.

B Støtteareal Avfallsrom 1 45 45
Type avfallsløsning prosjekteres videre i neste fase i 
samråd med kommunen.

B Støtteareal
Rengjøringssentral, drift og 
bøttekott 1 35 35 45.1

Rengjøringssentral og driftsrom, samt bøttekotter 
videreutvikles i neste fase. Både i skolebygget og 
mestringsbygget.

B Støtteareal Utebod leker / utstyr 1 26 26 Uteboder leker og utstyr videreutvikles i neste fase
Støtteareal Totalt 146 72.5

Funksjonsareal Sum 3470.925 3716.8
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