GRIMSTAD KOMMUNE
Kultur- og oppvekstsektoren

Arealprogram for skoleanlegg
i Grimstad kommune
Kommunestyrets vedtak i sak 080/08, den 29. 09. 2008:
Kommunestyret godkjenner Arealprogram for skoleanlegg som retningsgivende for bygging av nye og
ombygging av eksisterende skoleanlegg i Grimstad kommune.
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Retningsgivende vedtak:
Med basis i Skolepakke 2, del 1, og i tråd med de tanker, idealer og prinsipper om
tilrettelegging og bruk av skoleanlegg som fremkommer i dette dokument, vil
kommunalsjefen anbefale følgende arealprogram for skoleanlegg i Grimstad kommune.
Ved oppgradering av eksisterende skoleanlegg vil nye og nødvendige vurderinger måtte
foretas ved det aktuelle tidspunkt
6.0 Arealprogrammet gjelder fra det tidspunkt kommunestyret gjør sitt vedtak
6.1 Skoleanleggene er underlagt Bygg- og eiendomstjenesten i kommunen.
Tjenesteenheten vil forholde seg til det lovverk og de forskriftskrav som har
relevans for planlagt anlegg
6.2 Forventet utvikling i retning heldagsskole, stadige endringer og utvikling av nye
læreplaner og flerbruk av skolene, vil føre til at skoleanleggene bør bli utformet med en
mer fleksibel arealstruktur og varierte bruksmuligheter, samt ivareta en
læringsorganisering som ivaretar ulike gruppestørrelser av elever og aldersblandede
grupper. Fremtidige rehabiliteringer og ny- og ombygginger av skoleanlegg vil
minimum ivareta disse dimensjoner
6.3 Elevens totale lærings- og aktiviseringsareal:
Det bør være et netto skoleareal på 13,0 m2 per elev når skolen disponerer egen
gymnastikksal.
Dersom skolen ”leier” gymnastikksal/idrettshall til faget kroppsøving, bør netto
skoleareal per elev være 11,0 m2
Arealprogrammet angir hovedinndeling og vil ikke kunne brukes som fast norm for
enkeltrom. Viktig er det å legge til rette for ulike funksjoner og kombinasjonsmuligheter
av arealer innenfor den totale ramme. Det er helheten og funksjonaliteten som er av
betydning
Netto basisareal per elev bør være på 6,0 m2 og netto fellesareal per elev bør være på
5,0 m2 (når gymsal ikke er medregnet)
Når fremtidige oppgraderinger av skoleanlegg gjennomføres og nye anlegg oppføres,
bør det vurderes satt av et noe større basisareal til elevene på 1. – 4. trinn. Det anbefales
noe over 7,0 m2 per elev. Evt. tilrettelagte arealer/fløyer for funksjonshemmede
vurderes særskilt i det enkelte prosjekt
6.4 Skolens basisareal vil inneholde:
Arealer som er tilrettelagt for individuelt arbeid, arbeid i grupper og fellessamlinger.
Arealer til arbeidsplasser for ansatte. Skolens ansatte jobber vanligvis sammen i team.
Teamene bør i stor grad ha arbeidsplasser i tilknytning til elevenes basearealer
(klasseromsarealer)
Desentraliserte (egne) innganger, garderober og toaletter
Oppbevarings- og lagerlokaler (bøker, utstyr, materiell, rekvisita, redskaper og utstyr til
drift, renhold og vedlikehold)
Muligheter for mindre elevgrupper til å arbeide med elementer fra ulike fag i nærheten
av deres faste læringsareal, for eksempel i en kjøkkenkrok, et ”våtareal”, leke- og
avkoplingsareal osv.; - spesielt for 1.- 4. trinn.
Arealer til hovedbase/treffbase for SFO-virksomheten
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6.5 Skolens fellesareal vil inneholde:
Bibliotek/mediatek
Kontorer for skolens administrasjon og servicefunksjoner
Personalrom
Diverse rom for møter, samtaler og planlegging/samarbeid
Tilgang til rom/verksteder, laboratorier og praksisrom der det finnes nødvendig utstyr
og redskap til individuelt og gruppebasert arbeid med emner innen fagene kunst og
håndverk, IKT, tekstil, musikk, heimkunnskap, natur og miljø, kroppsøving, samt
skolehelsetjeneste
Rom (allrom) som for eksempel egner seg til kantine, kulturell virksomhet, større møter
og samlinger
De ansatte kan enten bruke personalrommet eller annet egnet rom til spiserom
Skolen må ha rom som kan benyttes til prosjektarbeid, plenumssamlinger, utstillinger
og andre presentasjonsformer
Fellesarealet skal i størst mulig grad tilrettelegges slik at innbyggerne kan få muligheter
til å bruke dette i sin virksomhet (bruke skolen som aktiviserings- og nærmiljøsenter)
6.6 Ansattes areal til kontorarbeidsplass
En generell standard på et kontorareal per ansatt med mer enn 50 % stillingsstørrelse,
vil være minimum 6,0 m2 (ref. Arb.miljøloven) (+ ekstra arbeidsplasser til studenter,
praktikanter, lærlinger)
6.7 Andre forhold for elever
Elevtoalettene skal kunne lukkes og låses uten mulighet for innsyn utenfra
6.8 Andre forhold for ansatte
Kommunen vil ha som standard at skoleanlegg minimum skal ha ett toalett per 15
ansatt og at det minimum skal være én personaldusj for kvinner og én for menn
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