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Stort byggevolum i Oslo 

De neste ti årene: 

• Mange store byutviklingsprosjekter 

• Utvidelse/rehabilitering av 
eksisterende skoler 

• Fokus på Videregående skoler 

– Samarbeid med næringslivet 

 

 
Ny skole i Bjørvika 
Ny skole på Mortensrud 
Ny skole på Voldsløkka 
Ny skole på Hoff 
Ny skole i Myntgata 
Ny skole på Økern 
Nye skoler på Haugerud/ Trosterud 
Ny skole på Ruseløkka 
Ny skole i Treschowsgate 
Ny skole i Sognsveien 80 



Virkeligheten 
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• Ruseløkka skole ligger midt i byen, omgitt av 
trafikkerte gater og næringsbygg med høy 
utnyttelse, Skolen har alltid utnyttet byen som en 
del av sin læringsarena, og et nybygg med nye 
utearealer vil videreføre og utvikle dette videre. 
Ruseløkka skole er en av mange skoler med 
begrenset uteareal, og derfor er sambruk mellom 
skolegård og omkringliggende parker/torg/ 
byrom svært viktig.  Skolen skal legge opp til 
delte friminutt der elevgruppen deles slik at bare 
maksimalt halvparten av elevene er ute samtidig. 
Dette betyr at utearealet brukes av maksimalt 
210 elever på barnetrinnet og 135 elever på 
ungdomstrinnet samtidig, noe som gir bedre 
fleksibilitet og mer areal å boltre seg på. 

•   

 

•   
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Eksempel byutvikling, på tegnebordet 
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Ny skole på Mortensrud med 
skolepark og bypark.  

Sambruk 

Mange funksjoner 

Byutvikling 

Inspirasjonsfoto fra  

Knarvik barneskole (Cubus 
arkitekter) 
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Ny skole på Hoff, under planlegging 
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områdefokus 

Skolen og omgivelsene må ses i 
sammenheng 

Skolen som en del av byutviklingen 

Overganger skoleanlegg- by/ 
park/skog/ natur 

Overganger, sikkerhet, 
gjennomganger, 
gjerder???/sømløse overganger 

Oversiktlighet 

Medvirkning/ dyktiggjøring 

(borgerinndragelse) 
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Ta utgangspunkt i 
stedet 

Man må bruke stedet med de 
kvalitetene det har. 

Alle prosjekt må ha ulik oppskrift. 
Forskjell på f eks Ruseløkka og 
Holmen 

Hva er natur? Grønne vegger/ 
eplehager/ bynatur/ broer/ 
kontemplasjon/proporsjoner 
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Ute/ inne 
Se hele skoleanlegget som en 
helhet 

Jobbe med overganger ute/ inne 

Jobbe med utendørs læringsarealer 
i tilknytting til innendørs 

Uteareal på/ integrert i 
uteanlegget= på tak, terrasser, 
terreng, under tak osv 

Bruke et annet begrep enn uteareal 
på tak 

(Hvorfor vil folk opp på taket, 
attraksjon!) 



Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

 

Folk er forskjellige 
Barns målestokk 
De stille og de ville 

Aktiviteter for alle elever 

Variasjon 

Ulike aldersgrupper 

Små hytter 
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Skolens uteareal, viktige hovedfunksjoner 
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1. Pauseareal for lek, sosial kontakt og 
rekreasjon 

 

 



Skolens uteareal, viktige hovedfunksjoner 
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2. Læringsarena som supplement til den 
ordinære undervisningen 
 



Skolens uteareal, viktige hovedfunksjoner 
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3.Møtested i nærmiljøet 
 



Identitet 
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Utearealet skal ta utgangspunkt i og 
respektere stedets og områdets miljø, 
identitet og historie og gi alle elever 
gode muligheter for å være fysisk aktive. 
Uteanlegget skal både stimulere, 
inspirere og utfordre til aktivitet til alle 
årstider 

Skolene i byen gir barna et forhold til 
byens natur. Byen kan være et like 
selvsagt fysisk miljø for barna som det 
naturen er. 

 

 

 



OKTOBER - APRIL 

17 

Vi må ha stort fokus på at uteområder 
ikke bare skal "virke" om sommeren… 



Differensierte krav 

18 

Barnetrinn 

• Fri lek 

• Fantasilek 

• Lekeapparater brukes til noe annet 

• Konstruksjonslek 

• Elementer som kan fylle flere 
funksjoner samtidig 



Differensierte krav 
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Ungdomstrinn 

• Ulike aktiviteter 

• Uformelle møteplasser 

• Nærmiljøet 

• Henge  

 



Differensierte krav 
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Videregående 

• Tilgang til parker, idrettsanlegg og 
gode byrom 



Pauseareal/ rekreasjon 
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Sitteplasser, trapper/amfier, terreng, 
naturlige sitteplasser, utsiktsposter, 
gjemmesteder 



Sosial kontakt 
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Benker, bord, trapper, små-og store 
møteplasser.  

Steder for de "stille og de ville" 
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Læringsarena 
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Skolens uteareal er en viktig 
læringsarena som skal være tilgjengelig 
for alle. Gode utearealer skal stimulere 
til trivsel, motivasjon og læringsevne. 

Generell utforming for fri lek 

-For eksempel skal et amfi fungere som 
pauseareal, samlingssted for sosial 
kontakt, som læringsarena, for fantasi/ 
rollelek og som et møtested for 
nærmiljøet 

Spill, naturmaterialer, amfi, baner, 
dyrking 
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Møtested og resurs for nærmiljøet 
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Utnytte terrengforskjeller og tak til gode 
utearealer 

 

Amfier, sitteplasser, benker og bord, 
små- og store steder, ulike 
lekefunksjoner. Aktivitetsområde ¨for 
samling av mange mennesker. 

 

 



Overganger mellom skolens areal og området rundt 
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Overgang mellom skolens uteareal og 
nærmiljøet. Skolegården skal viske ut 
grensen mellom skolen og nærmiljøet. 

 



Fri lek 

26 

Barn fortrekker lekemiljøer hvor de har 
mulighet til å påvirke omgivelsene og 
sette spor, og hvor lek og rom ikke er 
definert på forhånd. Fri lek, i motsetning 
til organisert lek/kroppsøving for 
eksempel i form av ballbinger eller 
sportsanlegg, er en viktig forutsetning 
for læring i samhandling med andre 
mennesker. Derfor er det ønskelig at de 
elementene man velger i utformingen 
av utearealet kan skape spenning og 
uforutsigbarhet. Ting skal ikke bare ha 
en bruksmulighet. 



Fri lek 
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Åpne plasser, jungel, terreng, 
gjemmesteder, samlerinstinkt. 
Mangfoldighet, foranderlighet, 
bevegelse, lek, læring, samlingsplass. 



Fler funksjoner  
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Alle uterom skal en høy kvalitet være 
flerfunksjonelle. Det kan også bygges i 
høyden slik at flere funksjoner kan 
dekkes innenfor et lite areal. Studier 
viser at det er muligheter til å velge 
ulike funksjoner og ulik utrustning som 
virker motiverende for fysisk aktivitet. 

 

Variasjon, naturmaterialer, 
aktivitetsbaner 

  
 



Fler funksjoner  
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Det er en målsetning at 
ferdigproduserte lekeapparater kun skal 
være et supplemet til mer 
skreddersydde løsninger. Alternative 
løsninger skal velges fremfor ferdige 
standardiserte lekeapparater. 

Ballbaner skal inngå kun der det er 
tilstrekkelig areal til alle funksjoner, fordi 
disse arealene er svært plasskrevende 

 



Fantasilek/ Rollelek/ konstruksjonslek 
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Barna skal få mulighet til å lage seg egne 
plasser og aktiviteter på egne vilkår. Det 
skal være plass til lek, sport, sosial 
aktivitet og ville aktiviteter,  rekreasjon 
og stillhet. 

 

Små hytter, butikk, sandkasser, ulike 
materialer, utstyr, små- og store rom.  

 



Lek i grupper 
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Ulike arenaer, små og store. Sitte, ligge, 
klatre, løpe, bevege seg i høyden, 
kreativitet og samarbeid. 
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Lek for de få  
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Mulighet for å være i fred, 
gjemmesteder, rolige "kroker" 



Lek for de få 
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Oversiktlighet 

34 

Man må kunne se lalle, betyr ikke 
nødvendigvis store, åpne plasser. 
Utsiktspunkter. Klare skolegårdsgrenser. 
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Aktiviteter i forhold til interesse 
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Skreddersydde løsninger for å oppnå 
arealeffektive og varierte løsninger. 

Stimulere til aktivitet for alle 
aldersgrupper og interesser. 

 



Fysisk helse 
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Lagspill, løpebaner, aktivitetsløype, 
klatremuligheter 
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Redusere mobbing og hærverk 
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Oversiktlighet, aktiviteter og plass for 
alle, god kvalitet 



Aktiv bruk av alle 
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Tilgang for alle, universell utforming 



Skjerm mot vær og vind 
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Overbygg, leskur, utforming av 
bebyggelse, tenke flerbruk 



Miljø- og driftsmessig standard 
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Avfallshåndtering, brøyting 
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