


Fakta om Undervisningsbygg
-

• Eier og drifter 177 skoler med ca. 750 bygg i Oslo

• Ca. 1,4 millioner kvadratmeter

• Våre bygg benyttes av ca. 95.000 elever og ansatte

• Investeringsbudsjett 2017:  2 milliarder kroner

• Ca. 200 fast ansatte 
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Kuben yrkesarena, ferdig til skolestart 2013



Rutiner for tilrettelegging av skolegården:

• God kunnskap.

• Håndfaste kriterier for hva et utomhusanlegg skal inneholde.

• Godt samarbeid med: Planleggere, Driftsansvarlige, Skole, Leverandører 

• Vi er 2 som arbeider med lekeplasser meg på drift og kollega som har 
vedlikehold/oppgradering.

3



Sette elevenes interesser mer i sentrum!

• Gode kombinasjoner av rom, natur og 
materiell.

• Innhold som har funksjoner som vil 
stimulere til fysisk aktivitet og sosialt 
samhold!

• Løsning som vokser med elevenes 
alder og nivåer!
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En god skole er viktig for 
Norges velstand!

• Skolegårdens utforming, funksjoner 
og opplegg gir beviselig bedre adferd 
og holdninger.

• Innvirkning for den enkelte elevs 
utvikling.

• Innvirkning på skolens evne til å 
oppfylle sine målsetninger om;

ØLæring

ØSosial utvikling
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Skolegården er et ekstremmiljø i forhold til bruk og slitasje

• Løsningene er viktig 
for driftskostnadene 
over lang tid!
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Før og etter
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2017 Gamlebyen

2017 Bryn skole (HC)

2017 Bøler

2017 Vahl

2017 Bolteløkka -UTGÅTT

2017 Lakkegata - Mosse Jørgensen

2017 Nordpolen

2017 Karlsrud ballbane

2017 Karlsrud - HC avd.

2017 Disen

2017 Rødtvet 

2017 Tøyen

2017 Bogstad

2017 Høyenhall bgh

2017 Brynsengfaret
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2018Vestlikollen Bhg

2018Ellingsrud

2018Bygdøy

2018Refstad

2018Marienlyst

2018Skjønnhaug

2018Grindbakken

2018Ullevålveien

2018Kampen

2017Tiurleiken

2018Holte

2018Furuset

2018Tåsen

2018Stovner

2018Bjøråsen

2018Holmen

2017 Sørkedalen
2019 Hovseter
2019 Lilleborg
2019 Bjølsen
2019 Bakås
2019 Trasop
2019 Smestad
2019 Bestum skole
2019 Lindeberg skole
2019 Nøklevann skole
2019 Skullerud skole
2019 Vestli



Utnyttelse av uteområder og lekeområder

• Arkitekter
De ønsker å utnytte lekeområder 
med store gummiarealer

• Fra et driftssynspunkt er dette ikke 
ønskelig
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Teglverket skole – skolens medvirkning

• UDA Representerte 
brukermedvirkningen under 
planlegging av utforming.

• Rektor og skolen hadde 
medvirkning i slutteprosessen 
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• Dette området har skolen vært med 
og løse

• Skolen er fornøyd med:

Et oversiktlig område hvor det er 
lett å skape trygghet fordi både 
barn og voksne synes lett

Fargerikt og morsomt uttrykk som 
innbyr til lek
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Oppfølging og drift av lekeplassene eiers ansvar

• Vi bruker et system som heter Orra-Brann 
(Object Register & Risk Assessment) til denne 
oppfølgingen

• Funksjonsettersyn
Har hver 3 måned.

• Dette utføres i månedene mars, juni, 
september og desember

• Hovedettersyn av lekeplassutstyr 
starter i månedsskiftet mars april 

• Hovedettersynet skal være ferdig 1 juli
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Teglverket skole
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• Skolen er heldig og 
har stort uteområde

• På bildet ser vi at det 
er et område med 
kunstgress

• Gode lekeområder til 
de minste

• Nærhet til 
turområde og 
dammen



Teglverket skole – Utfordringer i det daglige

• Knutepunkt for eldre elever som 
tester grenser kveldstid

• Gjerdet rundt skolegården måtte 
jobbes en del med for å få plass

• Skoleveien oppleves ennå litt utrygg 
på vinterstid når dammen fryser. 

• Det er lit lite aktiviteter til de eldste 
elevene

• Biller kjører inn i skolegården på 
kveldstid for parkering
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• Her er det eksempel på kostbart uteområde med 
lite funksjoner.

• UBF har litt utfordringer på store prosjekter og nye 
skole da det ofte er landskapsarkitekter med sterke 
meninger som vinner fram.
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