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Innledning 
 
I arbeidet med forprosjektet for Nye Åsnes Barneskole har gymsal på barneskolen kommet opp som 
et viktig tema. Å planlegge en ny barneskole uten gymsal i byggeprosessen, viste seg å gi avisoppslag 
og kraftige innspill. Innenfor den tidsrammen og den økonomiske rammen prosjektteamet har til 
rådighet, har det ikke vært anledning til å starte en søknadsprosess på midler til gymsal. Skal gymsal 
prioriteres innenfor den økonomiske rammen til rådighet, må annet vike plassen.  
Prosjektteamet har kartlagt skolens behov innen kroppsøvingsfaget, og legger frem alternative 
løsninger for dekking av faget i denne rapporten. I tillegg har prosjektteamet kartlagt frivillighetens 
behov for gymsal. Denne oversikten ligger vedlagt.  
 

Fagfornyelsen  
Hva sier fagfornyelsen om kroppsøvingsfaget?  
Faget er betydelig endret siden forrige læreplan og det er forventet en langt større grad av aktiviteter 
i mer naturlige omgivelser og situasjoner, og mindre organisert kroppsøving i gymsal. 
 
Kroppsøving – Kjerneelementene i faget 

• Bevegelse og kroppslig læring 
• Deltakelse og samspill i bevegelsesaktiviteter 
• Uteaktiviteter og naturferdsel 

 
Endring: (Fra tidligere læreplan til LK20) 
Faget skal legge mer vekt på ulike bevegelsesaktiviteter, lek og øving og mindre idrettsrettet. Faget 
skal motivere elevene til en aktiv livsstil og bidra til god helse. Elevene skal oppleve et mer variert 
fag, der de utforsker egen identitet og selvbilde, reflekterer og tenker kritisk om sammenhengene 
mellom bevegelse, kropp, trening og helse.  
 
Kompetansemål etter 7. trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• utforske og gjennomføre leik og spel saman med andre i ulike bevegelsesaktivitetar 
• øve på samansette bevegelsar, åleine og saman med andre 
• gjennomføre aktivitetar ut frå eigne interesser og føresetnader i dans, friluftsliv, 

idrettsaktivitetar og andre bevegelsesaktivitetar 
• bruke kart, digitale verktøy og teikn i naturen til å orientere seg i natur og nærmiljø 
• forstå og praktisere reglar for aktivitet og spel og respektere resultata 
• forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere 

tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine 
• utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn 
• vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn 
• bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv 
• gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen 
• gjennomføre overnattingstur og reflektere over eigne naturopplevingar 
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Kompetansemål etter 4. trinn 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• utforske og gjennomføre leikar, idrettsaktivitetar, dansar og andre bevegelsesaktivitetar 
• bruke kroppen til å utforske aktivitetar og utvikle grunnleggjande bevegelsar 
• øve på og bruke basisferdigheiter som å føre, kaste, sprette, sparke og ta imot ball i ulike 

bevegelsesaktivitetar 
• vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke 

ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, 
orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land 

• forstå og bruke reglar for samhandling i spel og bevegelsesaktivitetar 
• forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike 

bevegelsesaktivitetar 
• utforske uteaktivitetar og samarbeide med andre under vekslande årstider i nærmiljøet lage 

og bruke kart for å orientere seg i kjent terreng 
• øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen 
• forstå og følgje reglar i trafikken 

Kompetansemål etter 2. trinn 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 

• utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andre 
• utforske og gjennomføre grunnleggjande bevegelsar som å krype, gå, springe, hinke, satse, 

lande, vende og rulle i ulike miljø ut frå eigne føresetnader 
• øve på å avlevere, ta imot og leike med ulike reiskapar og balltypar 
• leike og vere med saman med andre i aktivitet i varierte bevegelsesmiljø 
• leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape 

framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn 
• forstå og praktisere enkle reglar for samspel i ulike bevegelsesaktivitetar 
• utforske naturen i nærmiljøet med varierte aktivitetar til ulike årstider 
• forstå og praktisere turreglar og bruke klede etter vêr og forhold i naturen 
• øve på trygg ferdsel i trafikken 
• øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp 

Hvor mange timer har eleven i de ulike fagene? (Fag- og timefordeling). En liten sammenligning av 
timetall på fag. Tabellen viser antall timer, pr. uke fordelt over 7 år – fra 1. til 7. trinn: 
 

Fag Time pr uke t/u 
KRLE 1,6 
Naturfag 1,4 (kommer en økning) 
Matte 3,3 
Samfunnsfag 1,4 
Musikk 1,1 
Kunst & Håndverk 1,8 
Kroppsøving 1,8 
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Folkehelseperspektivet 
 
Folkehelseprofilen for Åsnes kommune viser grønne tall for plass, luft og vann. Utover dette har Åsnes 
utfordringer. Aktivitetsnivået i Åsnes er lavt og bør bedres. Forskning viser at det er flere momenter 
som spiller inn når det gjelder innbyggeres aktivitetsnivå, ikke bare tilgang til aktivitetsarenaer, men  det 
viser en tendens til at lavt utdannelsesnivå ofte gir dårligere helse. Skolens oppdrag er mangesidig. 
 
I en artikkel skrevet i 2001 av Elin Skretting Lunde, fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), står det bl.a.  
Høyt utdannede har bedre helse 
Folk med utdannelse over grunnskolenivå rapporterer om bedre både psykisk og somatisk helse enn 
dem med lavere utdanning, og helsetilstanden bedrer seg med økt utdanning - statistisk sett. 
Helsetilstanden blir også bedre med høy inntekt. Hvorfor er det slik? 

- En forklaring er at de med høyere utdannelse spiser sunnere, mosjonerer mer og røyker mindre. Dette 
gir effekt i forhold til mange livsstilssykdommer som for eksempel hjertelidelser og kreft. Det kan også 
tenkes at personer med høy utdanning er mer vant til å skaffe seg kunnskap - også om egen helse. En 
annen forklaring kan være at høyt utdannede ofte også har høy inntekt, dermed har de større 
handlefrihet til å velge en sunn livsstil, sier Lunde. 

Det er registrert økt forekomst av psykiske lidelser de siste ti årene, og også her er det flere lavt 
utdannede som har problemer, selv når vi tar hensyn til forskjell i aldersfordeling. 

Helseatferd, eller levevaner som påvirker helsen, varierer med utdanning. Røyking og fysisk inaktivitet 
er mer utbredt i grupper med lavere utdanning, mens alkoholforbruket er noe høyere blant dem som har 
høy utdanning (Folkehelseinstituttet 2007). Men helseatferd endres gjennom livet, og endringene kan 
variere med alder og livsfase. Dette er et tema som så langt har vært viet lite oppmerksomhet, og som 
vi ser nærmere på i denne artikkelen. 

Helseatferd henger sammen med helse, som igjen viser en sterk sammenheng med utdanning. Høyt 
utdannete har gjennomgående bedre helse enn lavt utdannete (Sosial og helsedirektoratet 2005, 
Folkehelseinstituttet 2007, Elstad 2008). Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at åtte av ti 
hjerteinfarkt, ni av ti tilfeller av type 2-diabetes og over tre av ti krefttilfeller kan knyttes til helseatferd, 
og dermed forebygges med endringer i kosthold, fysisk aktivitet og røyking (WHO 2002).  

Kilde: Bedre helse blant høyt utdannede - SSB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/bedre-helse-blant-hoyt-utdannede
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Innspill 
 
I prosessen med forprosjektet for ny barneskole har det kommet flere innspill i forbindelse med gymsal. 
Innspillene er lagt ved som vedlegg bak i rapporten, men nevnes kort her.  
 

Møte med folkehelsekoordinator og barnefysioterapeut i kommunen 
I et møte med kommunens folkehelsekoordinator og barnefysioterapeut 1. desember, kom det 
frem at det viktigste for barna er at skolen tilrettelegger for aktive valg for aktivitet innen trygge 
rammer. Skolen er den arenaen som når alle, og fysisk aktivitet er vesentlig, uorganisert 
aktivitet, ikke bare i gymsal. Skolen må inspirere til lek og aktivitet gjennom hele dagen. Dette 
kan gjøres ved å tenke inventar, kunst som innbyr til klatring, aktivitet, utplassering av 
gjenstander som innbyr til aktivitet. Det er den naturlige, uorganiserte aktiviteten, hvor barna 
tar egne valg, som er den viktigste å stimulere. Kroppsøvingsfaget har også endre seg med 
LK20, og legger opp til mindre idrettsfag, men mer bevegelse i naturlige former, orientering, 
turer, daglig aktivitet, som vist ovenfor.  
Innspill fra folkehelsekoordinator og barnefysioterapeut 
Utfordring – ingen gymsal. Aktivitetsrom bør være minimum 150kvm, gjerne med god 
takhøyde – til bruk: 

• Motorikkgrupper v barnefysioterapeut. Behov for større rom/aktivitetssal/gymsal. 
Barna bør ikke tas vekk fra undervisning 

• Annen undervisning: helsesykepleiere vd gruppeundervisning eller som lærings- og 
mestringsplattform v annen undervisning 

• Tilgang på store områder for organisert og uorganisert lek 
• Lag- og foreninger, aktivitet på kveldstid 

 
 
 

Innspill fra rektorene 
I en henvendelse fra rektor på Flisa, rektor på Sønsterud og konstituert rektor på Jara, 11. november, 
2021, gis det uttrykk for bekymring ved å bygge ny barneskole uten egen gymsal. Bekymringene som 
det henvises til er basert på hvem som bruker gymsal og hvilke aktiviteter som legges til gymsal: 

• SFO 
• Enkeltelever som trenger å aktiveres 
• Praktisk utøvelse av basisfag 

 
I planene for Nye Åsnes Barneskole vil: 

• SFO ha tilgang til et aktivitetsrom/liten gymsal på ca. 100kvm, i tillegg til aula.  
• Enkeltelever som trenger å aktiviseres kan benytte seg av liten gymsal.  
• Praktisk utøvelse av basisfag kan gjennomføres i liten gymsal, aula, musikk- og danserom  

 
Rektorene henviser i tillegg til Frivilligheten som allerede i dag har et udekket behov, og at en ny 
barneskole uten egen gymsal vil belaste kapasiteten på Åsneshallen. I samarbeid med Solør 
videregående skole, som benytter Åsneshallen på dagtid, får Nye Åsnes Barneskole mulighet til å 
benytte Åsneshallen på tidspunkter på dagtid, som ikke vil utgjøre en belastning på videregående eller 
Frivilligheten. Frivilligheten benytter hallen på ettermiddag/kveld.  
Det har vært og er fortsatt dialog og samarbeid om halltid med Solør videregående skole.  
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Rektorene gir uttrykk for ønsket om en idrettshall, og at i valget mellom idrettshall og mestringsbygg så 
faller valget på idrettshall.  
Det er viktig å merke seg at det er betydelige forskjeller mellom en idrettshall og en gymsal. Dette 
kommer frem senere i rapporten. På de skolene rektorene har vært på befaring, Ydalir og Våler – er det 
bygget nye, flotte idrettshaller. Perspektivet for disse hallene er av samfunnsmessig hensyn. Det har 
inngått en søknadsprosess og betydelige støttemidler. 
 

Innspill fra styringsgruppen 
Styringsgruppen har også i prosessen gitt uttrykk for bekymring ved å ikke bygge en gymsal ved ny 
barneskole.  
 
Innspill fra helsestasjon 
Det henvises til enighet på helsestasjonen om at det ikke kan bygges ny skole uten gymsal. 
Argumentasjonen legges på behovet for fysisk aktivitet i forhold til læring, kognitiv utvikling og psykisk 
helse. De henviser til behovet skolehelsetjenesten har til arealer som en gymsal i sitt arbeid – og viser 
bl.a. til barnefysioterapeutens innspill. I tillegg kommenteres det at gangavstanden til Åsneshallen kan 
ta tid som går utover aktivitetene.  
 
Svar: Organiseres gymtimene i f.eks. 1,5 timers økter, så er det tid for elevene å gå frem og tilbake til 
hallen, i tillegg til å skifte og dusje, og ha en time gym i hallen. Spaserturen frem og tilbake er også å 
anse som fysisk aktivitet.  
 
Innspill fra Tommy Kornstad 
I «Min mening» 9.desember, skrev Kornstad et lengre innlegg med argumentasjon for gymsal på nye 
Åsnes barneskole. Innlegget ligger som vedlegg til denne rapporten. Dette innspillet er ikke 
anonymisert, i og med at denne ble offentlig publisert.  
 

Øvrige innspill 
De øvrige innspillene som har blitt sendt inn er vedlagt, men anonymisert.  
 

FAU 
Kommunal FAU leder ga muntlig tilbakemelding på tematikken rundt gymsal ved oppsummering i 
støttegruppen, siste møte før nytt år. 
 
Denne rapporten er en besvarelse av alle mottatte innspill. 
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Gjenbruk av bestående gymsal  
Prosjektteamet har gjennomført befaring og målinger av eksisterende gymsal på Flisa skole. Gjenbruk 
er vurdert og det peker i retning av at det vil bli for dyrt å beholde gjenværende bygningsmasse. 
Prosjektteamet anbefaler ikke gjenbruk av dagens gymsal. Se vedlagte rapport fra Ola Øyen.  
Her kommer det blant annet frem at: 

1. Restlevetid på gymsalen er 10 år. 
2. Energiforsyning og El forsyning med nytt teknisk rom: kr. 3,6 mill. 
3. Diverse utgifter i tilknytning til bla. SFO lokalene 
4. FDV kostnadene kommer i tillegg 
5. Den gamle gymsalen vil legge store føringer for en ny skole 

 

Mulighetsrommet i Nye Åsnes Barneskole 
 
Skolebygget 
Som beskrevet vil den nye barneskolen inneholde en liten gymsal på ca. 100kvm, i tillegg til aula, stort 
undervisningsrom for musikk og dans, og andre fasiliteter som gir mulighet for bevegelse: store trapper, 
inventar som innbyr til aktivitet, mer praktisk undervisning, klasserommene innredet annerledes, et godt 
uteområde til aktivitet, plassering av aktivitetskunst ute og inne.  
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Skisser pr. 22.12.21 

 
 
 
 
 
 
Uteområdet 
Uteområdet er en viktig aktivitetsarena, som må planlegges godt for den nye skolen.  
Uteområdegruppen, som er hele støttegruppen, har vært på befaring på området 18.11. Det er full enighet 
om at uteområdet skal være en arena for aktivitet, som vil være en vesentlig del av elevenes 
skolehverdag.  
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Mulighetsrom tilstøtende gymsaler 
Som en del av utredelsen av ny gymsal, har prosjektteamet innhentet informasjon når det gjelder 
frivillighetens bruk av gymsal ved dagens tre barneskoler, i tillegg til barneskolens behov for å dekke 
kroppsøvingsfaget.  
 

Halltider i Åsneshallen 
Åsnes kommune eier Åsneshallen og største leietager er Solør videregående skole. Prosjektet har 
naturlig nok vært i dialog med Solør videregående skole for å drøfte hvordan man kan samarbeide om 
felles bruk av Åsneshallen på dagtid. Dialogene så langt har vært konstruktive og bekrefter at det allerede 
i dag er tilstrekkelig tilgjengelighet for elevene ved nye Åsnes barneskole. Dersom Solør videregående 
skole, avdeling Sønsterud også vil ha behov for Åsneshallen på dagtid, vil det være naturlig å gå i dialog 
med disse for å finne en god løsning i løpet av de 18 månedene som er igjen før ny skole skal åpnes.  
 
Nedenfor viser timeplanen for hallen, med Solør videregående sine gymtider. 
 
 
 
 
Denne oversikten, timeplanen, viser hvilke økter hallen er ledig på dagtid, som mulige gymsaløkter for 
Nye Åsnes Barneskole: (Tidene tidlig på morgenen vil avhenge av starttidspunkt for skolen) 
Tirsdag:  08:00 – 13:30    (5 økter) 
Torsdag: 08:00 – 11:30    (3 økter) 
Torsdag: 13:30 – 15:00    (2 økter) 
Fredag:   08:00 –   09:30  (1 økt) 
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I tillegg til disse tidene er Solør videregående skole åpne for å finne en ekstra økt i løpet av uken. 
 
Åsneshallen er  800kvm stor, med mulighet til å deles opp i 4 mindre gymsaler på: 
Sal 1: 180kvm –  9x20m,  
Sal 2: 220kvm – 11x20m,  
Sal 3: 300kvm – 15x20m,  
Sal 4: 180kvm –  9x20m.  
 
Regner vi 20 elever pr. sal, som er raust, vil hver økt ha kapasitet på 80 barn. Fordelt på 401 barn,  
iberegnet 1. og 2. trinn, vil behovet være 5 økter i hel sal, for å dekke kroppsøvingsbehovet for hele 
Nye Åsnes Barneskole. 
 
Til sammenligning er gymsalen på Flisa skole ca. 180kvm.  
 
Det har kommet innvendinger om at avstanden fra barneskolen til Åsneshallen vil ta tid som går utover 
gymtimene. Dette kan løses ved å f.eks. å organisere gymtimene i 1,5 timers økter. Da blir det tid for 
elevene å gå frem og tilbake til hallen, i tillegg til å skifte og dusje, og ha en time gym i hallen. 
Spaserturen frem og tilbake er også å anse som fysisk aktivitet.  
 

Svømmetider på ÅUS 
Prosjektteamet har vært i dialog med rektor på ÅUS, og satt opp en oversikt over mulige bassengtider 
for NÅBS: 
Tirsdag: 10:20 –  12:20 (2 økter) 
Onsdag: 10:20 –  12:30 (2 økter) 
Torsdag: 08:30 – 12:20 (4 økter – 3 økter) (08:30 – er veldig tidlig på morgenen – denne faller ut av 
regnskapet) 
  
Med 1 times økter i vannet tilsvarer dette, 7 økter pr/uke. Kapasiteten i bassenget er på ca. 20 barn, pr. 
økt. Det innebærer at 140 elever kan ferdes i svømmebassenget hver uke.  
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Frivillighetens behov for gymsal 
Prosjektteamet har innhentet utleietider og hva gymsalene brukes til pr. desember 21, både fra de ulike 
skolene og Åsneshallen, og laget en timeplanoversikt. Oversikten viser et betydelig behov for 
aktivitetsfasiliteter i kommunen for frivilligheten. Det vil derfor være viktig at kommunen, gjennom de 
20 månedene som gjenstår frem til ny skole skal åpnes, analyserer behovet og vurderer alternative 
løsninger til formålet., i tråd med kommune 3.0 strategien. Åsnes kommunes frivillighetskoordinator vil 
være sentral i en slik prosess.  

 
14. desember var det møte i Kommunestyresalen mellom Idrettsrådet i Åsnes, enhetsleder frivillighet, 
sektorleder for samfunn og prosjektleder for tjenesteutvikling. Under møtet kommer det frem at 
frivillighetens behov strekker seg utover diskusjonen om gymsal ved ny barneskole. Det er innkalt til 
nytt møte i begynnelsen av januar, for å komme tidlig i gang med å arbeide løsningsorientert, med hele 
kommunen i fokus. Til dette møtet er de frivillige som benytter seg av dagens fasiliteter bedt om å fylle 
inn informasjon om ønsker og behov i en ny matrise, organisert av enhetsleder for kultur og frivillighet, 
som et underlag for videre planlegging og samarbeid. Åsnes kommune vil derfor i samarbeid med 
idrettsrådet søke etter gode løsninger der man vurderer alternative løsninger/samarbeidsformer for å 
benytte de fasilitetene som eksisterer på dagens grendeskoler når NÅBS er ferdigstilt. 
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Veien videre og søknad på midler 
For å imøtekomme interesser og behov innen frivilligheten, så vil en ny gymsal i forbindelse med ny 
barneskole være en god idé. Hvorvidt denne bør ligge i nærhet av den nye barneskolen, eller kan tenkes 
i forbindelse med ÅUS eller andre løsninger på tomten, bør vurderes. 
 
Det er muligheter for å søke midler for bygging av ny gymsal/idrettshall. Prosjektteamet har ikke, 
innenfor gitt tidsramme, hatt anledning til å undersøke eller igangsette en søknadsprosess. Det bør 
opprettes en gruppe som igangsetter denne prosessen så snart som mulig.  
 
 
På oversiktskartet/situasjonskartet har arkitekten lagt inn mulig plassering av gymsal på Læringstunet 
(det gule rektangelet, til høyre, på den grønne matten). (Det andre gule rektangelet, til venstre, er 
mulighet for bibliotek i fremtiden).  
 

 
 
 

En gymsal kan være så mangt 
Prosjektteamet ved arkitekten har innhentet noen tall for å gi en estimering av hva ulike løsninger av 
gymsaler og haller som er mulig.  
Stegene i en gymsal: ant m2 BRA 
  

1. Aktivitetsrom uten VA = ca. 80-100m2 – 25 000 pr m2 BRA 
2. Gymsal som i dag. Med VA = ca. 400m2 (inkluderer også lagringsplass) – 25 000 pr m2 BRA 
3. Gymsal for 400 elever, med VA = ca. ca. 760 m2 -  30 000 pr m2 pr m2 BRA 
4. Håndballhall = ca. 2000m2 (avhengig av størrelse tribune og andre ting skal være med) 27 000 

pr m2 pr BRA 
5. Flerbrukshall = ca. 2500 - 3000m2 (eller større, avhengig av hvilke andre funksjoner skal med 

inn i bygget) -  25 000 pr m2 BRA 
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    Oppsummering 
• Frem til en eventuell ny gymsal står klar, vil det være mulig å dekke barneskolens 

kroppsøvingsbehov ved tilliggende fasiliteter, som Åsneshallen og svømmebassenget på ÅUS.  
 

• Det kan vise seg å være utfordrende å dekke alle frivillighetens behov for sal, men denne 
problematikken er mer omfattende enn kun diskusjonen om gymsal på ny barneskole.  
Arbeidet med å kartlegge mulighetsrommet i kommunen er påbegynt i samarbeid med 
Idrettsrådet.  

 
• Gjenbruk av eksisterende gymsal på Flisa skole, er vurdert til å bli for kostbar, ufordelaktig for 

nytt skolebygg, og ikke nødvendig for å dekke skolens kroppsøvingsfag behov.  
 

• Kommunal FAU leder Mirjam Andersen oppsummerer at de lokale FAU ene ikke synes det er 
greit at det ikke bygges ny gymsal i forbindelse med den nye barneskolen. FAU ene er ikke 
villige til å se på alternativene som mulige løsning. 

 
• Hovedtillitsvalgt Vegar Brandett oppsummerer at de ansatte ikke ønsker en ny barneskole uten 

gymsal. De ansatte er ikke villige til å se på alternativene som løsninger.  
 
Konklusjon fra Rektorene 

«Matematisk ser det ut som at regnestykke går opp og vi kan dekke antall timer som er påkrevet 
i kroppsøving. 
-          Øktene er konsentrert i hovedsak på tirsdag og torsdag, og en økt fredag. Det vil gi store 
utfordringer med timeplanlegging og lærerressurser. 
-          Ingen bruk av hall utover de planlagte kroppsøvingstimene vil begrense muligheten vår til å 
drive fysisk utfoldelse i andre fag. Noe kan løses med aktivitetsrom, men i begrenset grad. Mangelen 
på garderobe er også et problem. 
-          Vi mener at det praktisk går å løse kroppsøving og fysisk aktivitet med Åsneshallen, 
aktivitetsrom og svømmehall, men at løsningen ikke er optimal og at den nye skolen bør ha en ny 
gymsal.» 

  

Prosjektgruppens anbefaling 
Prosjektgruppen mener at kroppsøvingsfaget i NÅBS dekkes ved bruk at Åsneshallen, svømmehallen 
ved ÅUS og liten gymsal på NÅBS. Faget er med LK20 endret slik at kroppsøving i større grad skal 
skje i mere naturlige former enn i en gymsal. Dvs. at fellesarealer inne i NÅBS og utearealer på 
læringstunet ønskes tilrettelagt for aktivitet i tråd med LK20. Det forventes også at Myrmoen 
friluftsområde vil være en naturlig arena for kroppsøvingsfaget. 
 
 
Frivillighetens behov for fasiliteter kartlegges i egen matrise og løsninger søkes i samarbeid med 
idrettsrådet og idrettslagene/klubbene som har behov. Frivillighetens behov vil ikke dekkes av en 
eventuell ny gymsal på NÅBS, så utfordringene er mer omfattende enn dette. Åsnes kommune vil derfor 
i samarbeid med idrettsrådet søke etter gode løsninger der man vurderer alternative 
løsninger/samarbeidsformer for å benytte de fasilitetene som eksisterer på dagens grendeskoler når 
NÅBS er ferdigstilt.  
 
Kommunen i samarbeid med frivilligheten igangsetter prosessen med å søke om midler for å etablere 
nye aktivitetsfasiliteter. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg – Frivillighetens bruk av dagens gymsaler 
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Vedlegg – tilgjengelige tider for Nye Åsnes Barneskole i Åsneshallen 
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Vedlegg – Innspill 
 
Vedlegg – Innspill fra rektorene  
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Teksten er lagt inn på neste side.  
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Vedlegg – Tekst helsestasjon 

 
 



 

Rapport vedrørende gymsal ved Nye Åsnes Barneskole, desember 2021 – Madelaine Thomassen Brand 
 

20 

 



 

Rapport vedrørende gymsal ved Nye Åsnes Barneskole, desember 2021 – Madelaine Thomassen Brand 
 

21 

 

 



 

Rapport vedrørende gymsal ved Nye Åsnes Barneskole, desember 2021 – Madelaine Thomassen Brand 
 

22 

 



 

Rapport vedrørende gymsal ved Nye Åsnes Barneskole, desember 2021 – Madelaine Thomassen Brand 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport vedrørende gymsal ved Nye Åsnes Barneskole, desember 2021 – Madelaine Thomassen Brand 
 

24 

 



 

Rapport vedrørende gymsal ved Nye Åsnes Barneskole, desember 2021 – Madelaine Thomassen Brand 
 

25 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport vedrørende gymsal ved Nye Åsnes Barneskole, desember 2021 – Madelaine Thomassen Brand 
 

26 

 
 
 



 

Rapport vedrørende gymsal ved Nye Åsnes Barneskole, desember 2021 – Madelaine Thomassen Brand 
 

27 

Vedlegg – Konklusjon fra rektorene 
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Vedlegg – Tilstandsvurdering eksisterende bygningsmasse – gymsal Flisa 
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