Prosjekt Skolegårder
Statusrapport for skolegårdene
ved offentlige grunnskoler i Stavanger 2019

Om dokumentet
Tittel: 		

Prosjekt Skolegårder Statusrapport for skolegårdene ved offentlige grunnskoler i Stavanger 2019

Title:		

Project schoolyards Status report for the schoolyards at the public primary schools in Stavanger 2019

Utgitt av: 		
			
			

Stavanger kommune
Park og vei
Plan og prosjekt
2019

		
Forfatter:

Kine Marie Krogh Olesen

Medarbeidere:

Daniella Apolinaro, Hilde Blokkum og Linda M. Fleicher Ween

Foto:		

Alle bilder er tatt av ansatte i Park og vei, unntatt forsidebilde (se under).

Takk til:		
			

Stavanger Eiendom, Oppvekst og utdanning og elever og rektorer i Stavanger
som har bidratt med informasjon til rapporten. 		

Forside: 		

Foto: Stavanger Aftenblad. Fotograf: Fredrik Refvem.
Stavanger aftenblad 09.09. 2013. ”Jubler over ny skolegård”.
Bruk av forsidebildet er godkjent av Aftenbladet.

			
2

På hoppesoppene konkurreres det om hvem som kommer først til ende av løypa med startpunkt i begge ender.
Byfjord skole, delprosjekt 2
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1. Innledning

Fart og spenning på karusellen.
Kampen skole, delprosjekt 1

Prosjekt skolegårder ble vedtatt oppretta i 2007 og omfatter skolegårdene ved offentlige barne- og ungdomsskoler i Stavanger.
Målet er å øke kvaliteten ved skolegårdenes utforming og innhold.
INTERN ANSVARSFORDELING I KOMMUNEN
Oppvekst og utdanning ved Skolefagstab har ansvaret for
skolestrukturen, kvalitetsplan for skolene og oppfølging
av skolene. Kvalitetsplanen vektlegger primært undervisning og innhold og har overordna teoretiske føringer for
skolegårdene.
Stavanger Eiendom har drift- og forvaltningsansvaret for
skolebyggene og leskur.
  Park og vei overtok ansvaret for skolegårdene i 2008 fra
Stavanger eiendom. Det er nært samarbeid om skoleanleggene mellom avdelingene.

MÅL FOR KVALITET I SKOLEGÅRDENE
Prosjekt skolegårder skal ivareta kvalitet i skolegårdene i
Stavanger i samsvar med Kvalitetsplan for skoler og
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/sfo
og ungdomsskole utgitt av Skolefagstab i Stavanger
kommune. Kvalitetsplan for skoler fastsetter at:
” Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Med «læringsmiljø» menes de samlede
kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen
som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.
(Stavanger kommune, 2016)
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I Aktiv, sosial og frisk - plan for fysisk aktivitet i
barnehage, barneskole/sfo og ungdsomsskole er det
satt mål om:
”å oppnå et inne- og utemiljø som oppmuntrer elevene
til å være fysisk aktive”.
Varierte aktiviteter på ungdomstrinnet må prioriteres da:
”Idrettsaktivitetene i tenårene er ofte preget av
konkurranser og prestasjoner og synes å være
tilpasset de elevene som mestrer det best. Det er en
klar tendens at de som er aktive, blir mer aktive og de
inaktive mer inaktive. Skal en nå alle, må det tilrette
legges slik at elevene får en opplevelse av egenverdi i
aktivitetene - slik som bevegelsesglede, spenning og
følelsen av mestring. Målet med fysisk aktivitet er å gi
elevene gode opplevelser og lære dem å like fysisk
aktivitet for sin egen del, ikke for konkurransens skyld.
Aktiviteter som legger vekt på fellesskapsfølelse og
sosiale relasjoner bør derfor prioriteres.
Graden av fysisk aktivitet i friminuttene henger
sammen med skolegårdens utforming og størrelse. En
god tilrettelegging av skolegården som innbyr til
selvaktivisering, vil derfor være et viktig tiltak. Økt
elevmedvirkning (...) kan også bidra positivt til økt
fysisk aktivitet.
(Stavanger kommune, 2012)

Med bakgrunn i dette er målene for prosjektet satt til:

Mål for Prosjekt skolegårder
Økt fysisk aktivitet blant skoleelevene
Et mer variert opplæringsmiljø
Gode rom for sosial samhandling og
læring
Økt trivsel, motivasjon og læring
Å redusere vold, mobbing og uro

FAKTA OM PROSJEKT SKOLEGÅRD
Høsten 2007 ble prosjektet vedtatt oppstarta med en
bevilgning på 3 millioner till oppstart og opprettelse av
prosjektledelse i 2008. Da Park og vei overtok ansvaret
for skolegårdene ble innhold, kvaliteter og driftsutfordringer registert. Registreringene viste vedlikeholdsetterslep og at anleggene ikke holdt ønsket kvalitet. Det
var stort behov for å øke kvaliteten i skolegårdene.
Prosjekt skolegårder prioriterer ikke opprusting av
anlegg med pågående planer om nybygg, endringer i
bygningsmasse eller skolestrukturen. Disse skolegårdene inngår i prosjekter i regi av Stavanger Eiendom.
Park og vei bistår med faglige råd i slike prosjekter.
Prosjekt skolegårder har til nå omfattet:
1) En omfattende registrering og analyse av skolegårdenes tilstand i 2008. Ekisterende situasjon ble
dokumentert. Evaluering og behovsvurdering ble gjort.
2) Disposisjonsplaner ble laget for 8 skoler i 2008.
En disposisjonsplan er en overordnet plan for skolegårdens innhold i soner (som aktivitets-soner).
3) Utarbeidelse av veilederen ” Krav til planlegging
og opparbeidelse av uteområder ved skoler - En
veileder til konsulenter fra Vei, Park og idrett,
Stavanger kommune”
4) Utarbeidelse av rapporten ”Prosjekt skolegårder
2009 - Dokumentasjon av arbeidsprosess ved
behovsevaluering og prioritering av tiltak.” 		
Rapporten konkluderte med forslag til fremtidige
prioriteringer i skolegårdene med kostnadsoverslag.
Prioriteringene ble basert på gejnnomførte registreringer, demografisk data og brukermedvirkning.
Lista er blitt løpende oppdatert og er brukt som
beslutningsgrunnlag for prioriteringer i prosjektet.

* Stavangerstatistikken er
oppdaterte tall om
demografi og
levekår i Stavanger
som er tilgjengelig
på nett (Tidligere
kalt Levekårsundersøkelsen).

5) Årlig politisk behandling av budsjett.
Budsjettsaken informerer om utførte delprosjekt og gir
forslag til prioritering av tiltak i skolene for kommende
handlings- og økonomiplanperiode (4 år). Prioriteringer fattes av kommunalstyret for miljø og utbygging.
6)  Planlegging og prosjektering av delprosjekt.
Løpende delprosjekter i tråd med vedtatt bevilgning.

Delprosjektene går normalt over to år. Planleggings
fasen gjennomføres første året og byggefasen
påfølgende år. Våren 2019 er 41 delprosjekt gjennom
ført på 30 skoler og i Storhaug skolehage.
7) Statusrapport 2019.
De siste ti årene har det skjedd endringer i skole strukturen og i skolegårdene. I denne rapporten oppdateres
beslutningsgrunnlaget for fremtidige prioriteringer i
skolegårdene. Registreringer og fra 2008, registrering av
skolegårdene i 2018, elevundersøkelse fra 2018 og
Stavangerstatistikken* har vært analysegrunnlag for
fremtidige behov i skolegårdene. Rapporten dokumenterer:
- Hva Prosjekt skolegårder omfatter.
- Oversikt over grunnskolene i Stavanger.
- Presentasjon av skolegårdene i prosjektet med
oversikt over gjennomførte delprosjekt.
- Brukermedvirkning - innspill fra elevråd
- Faktorer som påvirker fremtidige prioriteringer.
- Registrerte fellestrekk ved skolegårdene.
- Evaluering av Prosjekt skolegårder.
- Konklusjon og opplista forslag til prioriteringer.
Målet er at rapporten skal være:
- Et verktøy for prioriteringer fremover.
- Et overordnet oppslagsverk for skolegårdene.
- Bistand til planlegging av prosjekter i skolegårder samt
tilgrensende friområder og idrettsanlegg.

FREMTIDIG AREALBEHOV OG AREALNORM
I Kommuneplan for Stavanger 2014-2029 er det anslått
teoretisk arealbehov for 10 nye grunnskoler i perioden
2013-2029 (Kommuneplan for Stavanger 2014-2029, s. 69-70).
Det pågår arbeid med å vurdere nye skoletomter.
I Stavanger Kommunes Arealnormer for nye Skolebygg
er det fastsatt arealnorm for skolegårder. Det etterstrebes
å følge nasjonale føringer om 1 daa skolegårdsareal pr.
klasse ved planlegging av nye skoler, men påpekes at
dette vanskelig kan løses i den tettbygde byen. Samlokalisering med friormåder, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg
etterstrebes. (Stavanger kommune, 2014).

NYE STAVANGER
Stavanger, Finnøy og Rennesøy slår seg sammen til Nye
Stavanger fra 1.1.2020. Med dette blir det 7 nye skoleanlegg i kommunen (17,5% økning). Det anbefales at alle
skolegårdene innlemmes i Prosjekt skolegårder og at
dagens opprustningsfrekvens fortsettes. Det vil være
behov for å øke bevligning for å samordne forvaltningsrutiner, registrere nye anlegg, lage behovs-analyser og for
å opprettholde opprustningsfrekvensen.

SKOLEGÅRDENE I STAVANGER FREMOVER
Prosjekt skolegårder er et viktig virkemiddel for gode
oppvekstvilkår, medvirkning, en rettferdig opprustningsrekkefølge og for å tilrettelegge skolegårder med høy
kvalitet som inviterer til bruk på brukernes premisser.
Tilbakemeldingene på prosjektet til nå har stort sett vært
positive. Skolegårdene i bedre anleggteknisk stand i dag
enn ved prosjektoppstart i 2008  Prosjektet anbefales
videreført i Nye Stavanger.		
					Park og vei,
					April 2019
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2. Oppsummering

Full opprustning av skolegården ble ferdigstilt i 2016.
Nylund skole

Prosjekt skolegårder har de siste ti år gjennomført tiltak ved 31 av
40 skolegårder gjennom 41 delprosjekt. Intensjonen har vært å
øke kvaliteten på innhold og form i skolegårdene til de offentlige
grunnskolene i Stavanger.
OM PROSJEKTET

RESULTAT

Prosjekt skolegård har følgende mål:

Prosjekt skolegårder startet opp i 2008. 41 delprosjekt er
gjennomført og 6 delprosjekt er under arbeid våren 2019.  
Prosjektet har bidratt til å øke kvalitet og aktivitetstilbud i
skolegårdene:
- Registreringene viser at den anleggstekniske 		
tilstanden er bedret i skolegårdene siden prosjektoppstart.
- Det er gjennomført delvis rehabilitering i alle 		
skolegårdene siden 2008. Noen har vært mindre
prosjekt som reasfaltering. Flere prosjekt er finansiert
gjennom andre prosjektmidler.
- Ni av skolegårdene er fullt renovert de siste ti årene
(noen med finansiering utenom prosjekt skolegårder). I
disse skolegårdene er nye delprosjekt ikke nødvendig i
nær fremtid.
- I 31 av skolegårdene er det gjennomført et eller flere
delprosjekt i regi av prosjekt skolegårder.
- Ved 31 av skolene er det fortsatt behov for delprosjekt.

-

Økt fysisk aktivitet blant skoleelevene
Et mer variert opplæringsmiljø
Gode rom for sosial samhandling og læring
Å redusere vold, mobbing og uro
Økt trivsel, motivasjon og læring

Prosjektet har til nå omfattet:
1) En omfattende registrering og analyse av alle
skolegårdenes tilstand i 2008.
2) Utarbeidelse av Disposisjonsplaner for skolegårdene
3) Utarbeidelse av en veileder om planlegging av
skolegårder for konsulenter.
4)  Utarbeidelse av rapporten ”Prosjekt skolegårder 2009
-Dokumentasjon av arbeidsprosess ved behovsevaluering og prioritering av tiltak.”
5) Årlig politisk Saksfremlegg med Forslag Til Prioritering
av tiltak i skolegården de neste fire årene.     
6) Løpende planlegging og prosjektering av delprosjekt.  
7) Statusrapport 2019.
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Delprosjektene i skolegårdene har generelt vært positive
tiltak. Å heve kvaliteten på høyt brukte anlegg har stort
sett gitt gode tilbakemeldinger fra skolenes ledelse og
brukerne av skolegårdene. De få negative tilbakemeldingene som har oppstått har handlet om at skolene ønsket

at hele skolegården ble opprustet når prosjektet var inne.

UTFORDRINGER
Skolegårdene er anlegg med høy bruk og høy slitasje.
Tilstand på nyere anlegg er god, men årlig bevilgning for
drift og vedlikehold gir et vedlikeholdsnivå som ikke
holder tritt i tråd med faktisk slitasje. Dette gir løpende
behov for investeringsprosjekt for å heve kvaliteten på
skolegårdsanleggene.
Nye registreringer i forbindelse med denne rapporten har
avdekket behov for mer detaljert registrering av universell utforming i alle skolegårdene.

ANBEFALINGER
Prosjektet har hatt god måloppnåelse. Høy bruksintensitet, befolkningsframskrivning, registreringene og
brukerundersøkelsen gjennomført i 2018, viser det
fortsatt er stort behov for å kontinuerlig heve kvaliteten.
Videreføring av Prosjekt skolegårder er en forutsetning
for at kvaliteten i skolegårdene kan opprettholdes og
forbedres fra dagens nivå. Den faglige anbefalingen er at
Prosjekt skolegård videreføres og at årlig bevilgning økes
i tråd med økt antall skoleanlegg.
Nye Stavanger trer i kraft 1.1.2020. Ved kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy kommune får
Stavanger kommune ansvar for 7 nye skolegårder Det
anbefales at skolegårdene i Rennesøy og Finnøy
innlemmes i Prosjekt skolegårder.
En eventuell mer detaljert registrering av universell
utforming bør søkes løst som et eget prosjekt.

2. Summary
THE SCHOOLYARD PROJECT
The scoolyard project aims to increace the quality of
schoolyards in Stavangers public primary schoolyard
reguarding shape and content.
The project goals are:
- Increased physical activity among school pupils
- A more varied educational environment
- Postive space for social interaction and learning
- To reduce violence, bullying and turmoil
- To Increase well-being, motivation and learning
These processes and subprojects have been carried out
in Project schoolyards in the period 2008-2019:
- An registration and analysis of all schoolyards (2008).
- Making disposition plans for the schoolyards (2008).
- Writing a guide to consultants about planning public
schoolyards (2008)”
- Making the The report ”Project schoolyards 2009Documentation of workprocesses and evaluation of
requirements and prioritizing measures” (2009).
- Annual political proposal on prioritization (4 year
intervals).
- Planning, designing and building subproject. Subprojects normally runs with planning over the first year
and construction the following year (2008-2019).

Sandlek på Våland skole
- Status report 2019. This report documents:
- What the project is and completed subprojects.
- Overview of the primary schools in Stavanger.
- Presentation of the schoolyards in this project.
- User complicity - input from the student councils
-  Factors affecting future priorities
- Registered common features of the schoolyards
- Evaluation of Project Schoolyards
- Conclusion and listed proposals for future priorities.

RESULTS
The project was launched in 2008. 31 of 40 schoolyards
has been renovated through 41 completed subprojects by
spring 2019. 6 subprojects are in progress January 2019.
The project has increased the quality of the schoolyards
in the public primary schools of Stavanger:
- Registrations show that the overall technical condition
has improved since the project launched.
- Subprojects have been completed in all the
schoolyards since 2008. Several subprojects
  have been financed through other project funds.
-   10% of the schoolyards are fully renovated over the last          
ten years (some with their own funding). In these
schoolyards new sub-projects are not required in the
near future.
- In 31 of the schoolyards one or more subprojects
have been completed by Project school yards.
- There is need for new subprosjects in 31 of 40
schoolyards.

CHALLENGES
The project has been successful. But the intensive use of
the schoolyards causes high wear and tear. This causes
an ongoing need for investment projects to keep and to
raise the quality of the schoolyards. Universal design
needs to be registrated more detailed.

RECOMMENDATIONS
It is highly recommended that the project is continued. In
2020 the municipality of Stavanger will merge with
Randaberg and Finnøy. Seven new schoolyards wil be in
the municipalitys portfolio after the merge. It is recommended that the new schoolyards are implemented in the
Schoolyard project and that the funding will be increased
accordingly. registration and need reguarding universal
design should be solved in a separate project.
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«Barna trives best i skolegårder
med naturinnslag og variasjon,
og der er det mindre mobbing og
større fysisk aktivitet.»
		
(Kine Thoren, UMB, 2004)
Lekehytte i friområdet ved Roaldsøy skole.

3. Hva er en god skolegård?
Det er ingen fasit for hva som er en god skolegård da hver
skolegård er unik med stedegne kvaliteter og utfordringer. Følgende
temaer må tas hensyn til for å kunne oppnå en god skolegård.
HVA SKAL EN SKOLEGÅRD VÆRE?
Skolegårder er utearealer tilrettelagt for aktiviteter, lek og
opphold som er tilknyttet skoleanlegg. De er møteplasser,
leke-og aktivitetsområder og viktige grønne lunger.
Skolegårdene har slik en viktig rolle i barn og unges
hverdag, som en naturlig aktivitets- og møteplass i
nærmiljøet der de bor og går på skole.
Skolegården er en viktig arena for egenaktivitet. For
barnetrinnet er varierte leke- og aktivitetsområder viktige
for å stimulere barn til fri lek.
I tillegg er skolegårder arbeidsplasser. De er møteplasser for alle som bor i nærområdet etter skoletid.
De er også treningsarenaer for og for lokale lag og
foreninger.
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I denne rapporten avgrenses skolegården av areal avsatt
til offentlig formål i reguleringsplanen. Men i praksis er
skolegården de arealene skolen tar i bruk i friminuttene
og undervisning. Tilgrensende friområder, lekeplasser og
idrettsanlegg gir viktig supplementer til (aktivitetene i)
skolegårdene og oppleves som en stor kvalitet.

HVOR MYE ER BARN OG UNGE I SKOLEGÅRDEN?
Limstrand (2000) anslår at ca. 2000 timer av elevenes
totale oppholdstid i grunnskolen er friminuttstid. Dette
tilsvarer godt over et kvart års tid totalt. I tillegg kommer
tiden barna oppholder seg i skolegården utenom skolen
som ved aktiviteter, trening og utetid på skolefritidsordningen (SFO). Blant storbyene i Norge er Stavanger en
av de byene med høyest andel elever i SFO. 91% av
elevene på 1. trinn og 85% av elevene på 2.trinn benytter
SFO. Det vil si at mange barn bruker mye av fritiden sin i
skolegården.

HVA VIL BARN OG UNGE HA I SKOLEGÅRDEN?
Skolegårdene bør planlegges slik at elevene opplever
innholdet som spennende og attraktivt. Medvirkningsprosessene i Prosjekt skolegård har mange likhetstrekk
som oppsummeres i følgende fellesnevnere som kan
bidra til å skape en god skolegård på elevenes premisser:
- Barn og unge har et bevisst forhold til hva de ønsker
og liker i skolegårdene. Dette avhenger av skolegårdens eksisterende kvaliteter, hvilke områder barna

har i nærheten av skolegården og trender for lek.
- Generelt kan det sies at alle medvirkningsprosessene
viser at barn og unge ønsker et variert og bredt
leke- og aktivitetstilbud, gode muligheter for samlek,
fart og spenning, ting som snurrer, husker, ballspill, at
skolegården er grønn - med trær og busker og at det
er gode møteplasser skjermet for vær og vind.
- På ungdomsskoler er attraktive møteplasser viktig.

av mestring. Aktiviteter som legger vekt på fellesskapsfølelse og sosiale relasjoner bør vektlegges. (Stavanger
kommune,2016).

VARIERTE OG TILRETTELAGTE UTEAREALER

Skolegården må tilrettelegges for å trene grunnleggende
bevegelse (vandre, slentre, løpe, hoppe, klatre, balansere, krype osv) som er nødvendige ferdigheter i livet.

Varierte og tilrettelagte uteareal ved skolen kan ha flere
positive effekter:
• Det gir et variert opplæringsmiljø.
• Det gir muligheter for allsidige bevegelsesaktiviteter.
• Det gir muligheter for sosial læring gjennom samhandling.
• Det utgjør et attraktivt møtested for lokalbefolkningen.
• Det kan bidra til å redusere vold, mobbing og uro blant
elevene.
• Det virker stimulerende på trivsel, motivasjon og
læring.
    (Sosial og helsedirektoratet, 2003)

AKTIVITET OG FOLKEHELSEPERSPEKTIVET
Helsedirektoratet anbefaler at alle barn bør være aktive
minst en time om dagen. Flere land anbefaler at 50% av
den aktive tiden bør skje i skoletiden. Doktorgradstipentiat Eirik Dalane ved Norges idrettshøyskole påpeker at
skolen er den eneste arenaen hvor det er mulighet til å
fremme fysisk aktivitet hos alle barn. Dalane har forsket
på skolegårder og fysisk aktivitet og mener at de
viktigste faktorene for aktivitetsnivået til barn er utforming, størrelse og hvordan de voksne involverer seg
(Wilden, 2017).
Fedme er den mest utbredte næringsforstyrrelsen i
Norge og har sammenheng med endringer i levevaner
som kosthold og inaktivitet. Den norske Ungkost-undersøkelsen viser øking i overvektige 13 åringer fra 7,5 %  
til 11,5 % mellom 1993 og 2000. Andelen 13 åringe
gutter som har utviklet fedme har økt med 108 % og
andelen 13 år gamle jenter som har utviklet fedme økte
med 83 % i samme periode. (Helsedirektoratet, 2009).  
Aktivitet er et viktig forebyggende tiltak mot fedme.
I en landsdekkende undersøkelse fra 2000 om fysisk
aktivitet blant elever i grunnskolen, ble manglende
tilrettelegging og utrustning oppgitt som den største
hindringen for fysisk aktivitet. Det oppgir ca. 28 % av
barneskolene og mer enn 40 % av landets ungdomsskoler. (Helsedirektoratet, 2009).  
Kommunen har et lovpålagt ansvar for å fremme
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Det er viktig å skape gode uteområder som
innbyr til aktivitet på barn og unges premisser for å
fremme aktivitet i hverdagen. ”Graden av fysisk aktivitet i
friminuttene har sammenheng med skolegårdens
utforming og størrelse. En god tilrettelegging av skolegården som innbyr til egenaktiviteter er derfor et viktig
tiltak ” (Stavanger kommune,2016)”. Godt tilrettelagte
fysiske omgivelser gir opplevelse av egenverdi i aktivitetene - slik som bevegelsesglede, spenning og følelsen

Viktige folkehelsetiltak på skoler er å tilrettelegge
skolegårder slik at elevene får utfolde seg motorisk, med
aktiviteter som utfordrer og gir mestring på det ferdighetsnivået de har.

FOREBYGGE MOBBING OG URO
Årsakene til mobbing er komplekse (Grimnes, 2017).
Mobbing kan forekomme alle steder, men ofte foregår
det i klasserom, i korridorene og i skolegården.
Over 50% av de som mobbes oppgir at mobbingen skjer
i skolegården (Wendelborg, 2017).
Mobbeoffer kan oppleve kronisk stress, angst, depresjon, søvnmangel, vondt i magen, utrygghet, sykdom og
fysisk smerte. Dette kan gå ut over skolemotivasjonen,
konsentrasjonen, og evne til å lære reduseres, og at
barna unngår steder og situasjoner som minner om
mobbingen og barna er konstant på vakt (Idsøe, 2015).
Utemiljøer hvor det er tilrettelagt for at barn skal kunne
være aktive og leke vil kunne bidra til å redusere
mobbing (Olweus, 1992).
I sin masteroppgave om en mobbefri skolegård oppsummerer Guro Grimnes at viktige grep i en ideell skolegård
for å forebygge mobbing er;
- tilrettelegging for høy og variert aktivitet.
- godt innhold og utforming
- at det er vesentlig innslag av grøntareal og robust
vegetasjon.
- at hver klasse har sin egen inngang.
- at det planlegges avgrensende men transparente rom
- at blindveier fjernes.
- at friminuttene har god organisering med tilstrekkelig
voksne tilstede og eventuell adskillelse av store og
små barn (Grimnes 2017).  
Stavanger kommune annerkjenner grepene Grimnes
foreslår, bortsett fra grepet om at hver skole har sin egen
inngang. Som anleggseiere og driftere av skoleanlegg
erfarer Stavanger kommune at egne innganger kan
utgjøre et ”lukket område” hvor mobbing kan forekomme.
Av denne grunn anbefales felles innganger.

STØRRELSEN HAR BETYDNING
Gode rom for motorisk utfoldelse er arealkrevende. I en
skolegård er det intensiv bruk av mange barn samtidig
og i et begrenset tidsrom i friminuttene. Når det er
begrenset antall av populært utstyr, oppstår det ofte kø
for å bruke det. Særlig på husker, trampoliner og
karuseller. Ofte må vaktene sette regler om maks bruk
for å gi rettferdig deling av utstyret for elevene i friminuttene. Det må tilrettelegges flere av samme type utstyr av
det som er populært i den enkelte skolegården.
I rapporten Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler foreslås det et generelt minste-
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krav på 50 m2 nettoareal pr. elev. (Sosial og Helsedirektoratet, 2003).
Flere studier viser at aktivitetsnivået faller ved rundt 20
m2 pr. elev, men at det finnes løsinger for skoler med
knappe uteområder (Wilden, 2017)  
Et eksempel på løsninger er at klassetrinnene har
friminutt på ulike tidspunkter. Dette gir flere tilgjengelige
aktiviteter per barn. På den andre siden kan dette ha
negativ innvirkning ved at at barna får mindre trening i
sosial samhandling med ulike aldersgrupper. I tillegg kan
dette ha negativ innvirkning på arbeidsmiljøet og
felleskap for lærerene, da konsekvensen er at lærerene
mister felles sosiale samlingspunkter og felles pauser.
Å følge statlige arealanbefalinger er utfordrende i en
tettbygd by, når fortetting pågår og nedbygging av
eksiterende grøntarealer en kjent utfordring. I gjeldende
kommuneplan for Stavanger vektlegges det at det skal
utvikles skolekonsepter som kan innpasses i en tettere
by, og at det må legges til rette for å tilrettelegge og bruke
skoler enda mer aktivt til bydelsfunksjoner som bibliotekstjenester, fritid og idrett. (Stavanger kommune 2015)
Ved fortetting er det svært viktig at kvaliteten på eksisterende uteareal økes for å kompensere for tapt uteareal
og aktivitetstilbud.
Der det er knappe skolegårdsarealer er plassering av
skoletomten og skolebyggene på tomten avgjørende for
kvaliteten. Innholdet og utformingen av skolegårdene har
mer å si enn det tilgjengelige arealet (Grimnes, 2017).  
Der det er lite areal i forhold til elevantallet er det særlig
viktig at uterommene i skolegården holder høy kvalitet.
Det vil si at  man må utnytte arealene effektivt til aktiviteter og lage stedstilpassa løsninger som gir mest mulig
motoriske utforinger, gode møteplasser, aktivitets- og
lekemuligherer i grønne omgivelser. I urbane strøk må
det jobbes aktivt med å samlokalisere skolegårder strøk
med friområder, lekeplasser og idrettsanlegg i overordna
planprosesser.

NABOSK AP TIL IDRETTSPARKER, FRIOMRÅDER OG LEKEPLASSER
Registreringer av skolegårdene i Stavanger gjennomført i
2018, viser at de skolegårdene som har et naboskap til
friområder, lekeplasser eller idrettsanlegg har unike
stedegne kvaliteter for lek og aktivitet. Når denne typen
anlegg grenser til skolegård og brukes aktivt av skolen,
gir dette et viktig tilskudd til aktivitetstilbudet i skolegården. Trafikksikker adkomst til slike områderer viktig.
Naboarealer hvor traffikert vei må krysses er ikke
attraktivt.

IDENTITET OG STEDEGNE KVALITETER
Hver skoletomt er unik og med egne kvaliteter som det er
viktig å fremheve for å gi stedsidentitet gjennom gode
stedstilpassa løsninger. Stedegne kvaliteter kan være
akebakker, naturstier, sikra naturlige dammer eller
bekker eller utkikkspunkt. Det er viktig at konsepter og
idéer bygger opp om stedsidentiteten til skolen for å
fremme brukernes tilhørighet til anlegget. Utformingen
kan gjerne knyttes opp til lokalhistorie eller landemerker.

LEK I NATUR
Grønne lekeområder i nærmiljøet gir rom for utfoldelse
av kreativ lek og motoriske utfordringer som stimulerer
barns rike fantasi. Grønne arealer gir rom for mestring,
trivsel og velvære. For barn er lek naturlig, og er ”en
primær mekanisme for å møte og utforske deres fysiske
nærmiljø. Design av uterom bør bygge opp om naturlig
lek.” (Lester og Madsley, 2006)
En undersøkelse fra 2006 utgitt av Play England viste at
86% av barn foretrekker utendørs aktiviteter, inkludert lek
med venner, bygge hytter og bli gjørmete fremfor
dataspill. 82% av barna svarte at yndlingstedene deres
var i natur - som hager, parker og lokale friområder.
Rapporten påpekte at lek i natur er viktig fordi:
- Naturlige omgivelser bygger opp om variert lek.
- Lek i naturlige omgivelser gir muligheter for kontroll,
mestring, dannelse av spesielle steder, manipulering
av løse deler, variert motorisk bevegelse, samt å
vurdere risiko.
- Barns opplevelser med lek i natur gir også rom for
undring, stimulerer kreativitet, fantasi og symbolsk lek.
- Barns muligheter til å leke i naturlige omgivelser i deres
nærmiljø bygger opp om stedsans og tilhørighet. Å leke
i natur underbygger barnets selvtillit, ved å bevisstgjøre
barnet på dets selvstendighet og forbindelse til
økosystemet.
- Variasjon i lek og direkte kontakt med naturen har
positiv innvirkning på barnas fysiske, mentale og
emosjonelle helse.
- Muligheter for fri lek i naturlige omgivelser tilbyr
muligheter for å hente seg inn og øker barnas velvære.
(Lester og Madsley, 2006)  
I byen hvor det er begrensa antall parker og friområder i
barnas nærområder, er det særlig viktig å tilrettelegge for
lek i grønne omgivelser. Når mange barn bruker både

Skolegårdene med skogsvegetasjon eller naboskap til
friområder har best mulighet for naturlek og er de eneste
skolegårdene som har stillesoner tilgjengelig for elevene.
Dette er svært viktige kvaliteter som bør søkes bevart der
de finnes og etterstrebes ved planlegging av nye skoler.
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Grimnes påpeker også i sin masteroppgave at det er
høyere grad av trivsel ved skoler med større bruk av
områder i nærområdet. Hun mener at størrelsen på
arealet ikke er avgjørende, men at det er kvaliteten på og
typen areal tilgjengelig som betyr noe (2017).

I skogen har barna laget sitt eget sted. En møteplass
hvor stubber fra hogstavfall har blitt benker.
Eikeberget friområde, ved Gausel skole

friminuttene i skoletiden og ettermiddagene sine på SFO i
skolegården, blir skolegården en viktig arena for naturopplevelser.
- Barn ønsker gjerne mulighet til å trekke seg tilbake i
mindre grupper til «sitt eget sted» og leke uten
innblanding (Grimnes, 2017).
Naturområdeder gir rom for slike tumleplasser.

TRÆR ER BRA FOR HELSA OG MILJØET
Trær er viktige elementer i skolegårdene og kan gi
følgende positive funksjoner:
- Rom for naturlek: Trær er miljøskapende og innbyr til
naturlig lek hvor barn og unge får klatre og trent sine
motorske ferdigheter. Det er stor slitasje på
vegetasjonen i skolegården, særlig buskfelt. Trær kan
beskyttes godt, f.eks med rist og har slik lengre
levetid i en skolegård enn buskfelt. I tillegg gir trær
store grønne volum uten å begrense tilgjengelig
lekeareal på bakken.
- Identitetskapende: Store trær har funksjon som
landemerker og kan lette orienteringen i nærmiljøet.
Gamle trær kan ha lokalhistorisk verdi og bygge opp
om stedsidentitet.
- Bedre lokalklima: Trær endrer miljøet vi lever i
ved å moderere klimaet, forbedre luftkvaliteten,
redusere avrenning etter regn og beskytte dyr og
planter. Lokalklima dempes mot ekstremt solskinn, vind
og regn. Vindhastighet og -retning påvirkes av trær.
Tett løvverk gir effektivt vindfang (ISoA, 2011).
- Gode trivsel og helseffekter: Stille skogholt gjør
oss rolige, fredelige og uthvilte. Den beroligende
effekten av trær og grønne byområder kan
redusere stressnivå og trøtthet på arbeidsplassen, roe
ned trafikken, og redusere tiden det tar å komme seg
etter et sykehusopphold. Trær kan også redusere antall
forbrytelser (ISoA, 2011).
- Arkitektoniske funksjoner: Trær gir en bakgrunn, kan
myke opp, komplette eller forsterke arkitektur 		
Trær skjermer privatliv, forsterker utsikt og kan
sperre for uønsket utsyn. De reduserer blendende lys/
reflekser og leder gangtrafikken.
- Fremmer biologisk mangfold: Trær bringer naturlige
elementer og dyrehabitat inn i urbane omgivelser, og
øker livskvaliteten for innbyggere i nabolaget.
International Society of Arboriculture (2011).

UNIVERSELL UTFORMING
Et hovedgrep for universell utforming av en skolegård er
at planløsningen er enkel og logisk. Man skal enkelt
kunne orientere seg både til hovedinngang, og internt i
skolegården på en intuitiv måte fra hovedadkomst for
gående og til HC-parkeringsplass.
Barn med funksjonsnedsettinger har samme behov for
utfoldelse, mestring og aktiviteter som alle andre barn.
Lekearealene må være varierte og det skal være
lekutstyr og aktiviteter som er tilgjengelige for alle i
skolegården. Det vil si at også fallunderlaget må være
fremkommelig med rullestol (Deltasenteret, 2004).
På skoler som har spesialavdelinger bør man vektlegge
at hovedandelen av leketilbudene er fremkommelige for
alle. Behov for eventuelle skjerma områder for disse

elevene må avklares og tilrettelegges i samarbeid med
skolen.
Barn med autismespekter og andre diagnoser har behov
for stillesoner i skolegården. I tillegg er det viktig at
undervisningsområdene for disse elevene er skjermet for
innsyn til lekearealene da dette påvirker konsentrasjonen
negativt (Universell utforming AS, 2018).
I Stavanger kommunes arealnorm for nye skolebygg er
det fastsatt at uterommet bør tilpasses elever med
spesiselle behov ved ”tilrettelegging av soner med
mindre støy og færre barn tilstede” (Stavanger kommune,
2014.)

GRØNNE UNDERVISNINGSOMRÅDER
Det er viktig at skolegården planlegges med et samlingspunkt som kan brukes for utendørs undervisning, som
amfi eller grupper av bord med plass til en skoleklasse.
For å øke bruksverdien til undervisningsformål kan
planter som tiltrekker seg innsekter være et aktivt grep
(Sandnes kommune, 1995). Kjøkkenhage og planter som
tiltrekker seg sommerfugler og bier har særlig høy verdi
for undervisningsformål.
For skoler som har lite tilgang på grøntområder bør det
legges en strategi for å bruke nærliggende friområder
som grønne undervisningsområder. Trygge gang- og
sykkelforbindelser fra skolen til friområdene er viktig
faktor for at områdene tas i bruk av skolene.

MØTEPLASS FOR NÆRMILJØET
Det er viktig å planlegge gode møteplasser som er gratis
å bruke, attraktive og inviterende. Det er særlig viktig ved
ungdomsskoler å tilrettelegge steder hvor ungdommen
kan henge uten at det koster noe.

TILRETTELEGGE FOR HELÅRSBRUK
Det er viktig å tilrettelegge skolegårdene for bruk på
ettermiddag og kveldstid og gjennom de ulike årstidene.
De viktigste tiltakene for helårsbruk er god drenering,
belysning av gangarealer og aktivitetsområder. Lys er
trygghetsskapende og inviterer til bruk når det er mørkt.
Et annet viktig tiltak i vestlandsklima er skjerming fra vind
og regn. Uværsskur bør tilrettelegges både med belysning, gode møteplasser og integrerte aktiviteter. For
vinterlek er en akebakke spennende. Det bør sees på
muligheter for snølagring langs interne gangveier ved
måking. Men da klimaet her gir få snødøgn i året kan
snølagring i lekearealer tillates over kort tid.

SKOLEGÅRDER PÅ TAK
De siste årene har knappe arealer fremskritt i anleggsteknologi gjort det aktuelt å planlegge skolegårder på tak.
For å oppnå god kvalitet en skolegård på tak er det
mange utfordringer som må løses. Skjerming for vind og
vær, tilstrekkelig driftsadkomst, overvannshåndtering,
tilstrekkelig areal med varierte aktiviteter, og god
soneinndeling er viktige temaer som må løses for at et
slikt anlegg kan bli vellykket. Tak-konstruksjonen må
dimensjoneres for volumet og vekten fundamenter til
utstyr og jordvolumet som busker og trær trenger.
Begrenset jordvolum, vind og soleksponering gjør at
vanningssystemer av planefelt planlegges inn for å sikre
vellykka grøntanlegg på tak.
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Uværskur med klatre- og balanselek, Kvaleberg skole

4. Overordnet prosjektøkonomi
FORELIGGENDE KOSTNADSESTIMAT
I rapporten fra 2008 ble det lagt frem en grov kostnadskalkyle på 75 millioner for nødvendige opprustningstiltak i alle skolegårdene. Kalkylen var retningsgivende
utfra erfaringstall i tilsvarende prosjekter og antydet
kostnadsnivået mht. omfang og innhold. Det ble påpekt at
reelle kostnadskalyler forutsetter skisse- og forprosjekter.

ÅRLIG BEVILGNING I PERIODEN 2007-2019
Følgende investeringsbudsjett er avsatti prosjekt
skolegård i handlings og økonomiplanen fra 2008-2019:
2008:
3 000 000
2009:
8 000 000
2010:
9 000 000
2011:
8 000 000
2012:
9 000 000
2013:
8 000 000
2014:
8 000 000
2015:
8 000 000
2016:
8 000 000
2017:
8 000 000
2018:
8 000 000
2019:
8 000 000
I snitt gir dette årlig planlegging av tre delprosjekt og
gjennomføring av tre delprosjekt. Totalt til nå (2019) er
det bevilget 93 000 000 kr i prosjektet. Det er gjennomført tiltak i ved 31 av 40 skolegårder. Tiltakene utgjør 41
ferdigstilte delprosjekt. I tillegg er det gjennomført et
prosjekt i skolehagen på Storhaug.
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ANBEFALINGER OG NYTT KOSTNADSESTIMAT
For å opprettholde kvalitet i skolegårdene og følge opp
behovet for tiltak anbefales det at prosjekt skolegårder
videreføres i neste ti-års periode.
Prosjektmidlene må sees i sammenheng med avsatt årlig
bevilgning til drift. Driftsbudsjettet er ikke tilstrekkelig for
å håndtere vedlikeholdsbehovet.
Dette gjør at det er løpende behov for investeringsprosjekt i skolegårdene. I kostnadskalylen fra 2008 forelå
ikke erfaringstall vedrørende bruksslitasje av skolegårdene. I ti-årsperioden Park og vei har forvaltet skolegårdene er det erfart at det er et løpende investeringsbehov
forårsaket av slitasjen som intensiv bruk gir. Behovet er
størst ved barneskoler.
I budsjettsaken i 2018 ble det lagt frem forslag om å øke
minste sum pr. delprosjekt til 2 200 000, med forbehold
om at summen måtte evalueres ut fra pågående
prosjekter. Erfaringer fra pågående prosjekt viser at det
er behov for å øke minste sum i delprosjektene ytterligere. Det foreslås å øke summen med 300 000 kr per
skole. Dette vil gi mer effektiv utnyttelse av midlene og gir
mer tilbake til skolene når delprosjekt gjennomføres.
Erfaringene viser også at det det påløper mindre
kostnader til prosjektledelse, byggeledelse, rigg og drift
samlet sett ved full opprustning fremfor flere mindre
delprosjekt. Full opprustning også gir høyere kvalitet og
er mer kostnadseffektivt i et langsiktig perspektiv, fremfor

å reparere mindre delområder når de eldre anleggene
ofte har både driftsutfordringer, defekt utstyr og behov for
tiltak i større områder enn delprosjektet kan dekke.
Estimert grov kostnadskalkyle for opprustninger i
perioden Fra 2019 til 2029 blir 90 millioner kroner inkl.
mva for de 40 skolegårdene i prosjektet. Dette omfatter at
minste sum per delprosjekt endres til 2 500 000 kr
Nye Stavanger trer i kraft 1.1.2020 og med kommunesammenslåingen blir det 7 nye skolegårder i kommunen.
Disse anbefales innarbeidet i prosjekt skolegårder. Dette
utgjør en anleggsøkning på 17,5%. Ønskes det at
skolegårdene skal holde god kvalitet, og samme opprust-

ningsfrekvens med varierte leke- og aktivitetsområder for
barn og ungdom bør årlig bevilgning økes med 1,5
millioner for å innlemme de 7 nye skolegårdene i Finnøy
og Rennesøy kommune. Av denne summen bør det
settes av en engangsum på 150 000 kr til å gjennomføre
anleggsregistrering, behovsanalyser og samordne rutiner
for skolegårdsforvaltningen i Nye Stavanger.
Dette gir et grovt kostnadsestimat på 105 milloner
kroner inkl. mva frem til 2028. Kalkylen forutsetter
samme opprustningsfrekvens og en kan vente at full
opprustning da vil være gjort ved 10 av 47 skoler i
perioden.

VEDTATT PRIORITERINGSTABELL FOR 2019-2022

PROSJEKT

Gausel skole

FINANSIERT
TIDLIGERE

2019

2020

2021

2022

KOSTNADSKALKYLE

2 350 000

2 350 000

Madlavoll skole

2 350 000

2 350 000

Våland skole

1 650 000

4 650 000  

6 300 000

Kampen skole del 2

1750 000

1 600 000

3 350 000

Tjensvoll skole

  300 000

1 050 000

1 000 000

2 350 000

Ullandhaug skole

2 000 000

300 000

2 350 000

Nylund skole*

1 000 000

1 000 000

Tasta skole del 2

300 000

1 900 000

2 200 000

Auglend skole

300 000

1 900 000

2 200 000

Hafrsfjord skole del 3

300 000

1 900 000

2 200 000

Austbø skole

1 050 000

1 150 000

2 200 000

Kannik skole **

1 200 000

3 250 000

4 450 000

300 000

900 000

1 000 000

2 200 000

Vardeneset skole

200 000

2 150 000

2 350 000

St. Svithun skole

300 000

1 350 000

2 350 000

Gosen skole

300 000

300 000

Skeie skole

200 000

300 000

Vassøy skole

300 000

300 000

Hinna skole

Ny rapport

SUM

300 000

100 000

11 000 000

400 000

8 000 000

7 700 000

5 300 000

*Gjelder lekefunksjoner i leskur på Nylund skole
** Prosjektering av Kannik skole gjennomføres i 2017- 2019. Grunnet gjennomføring av VA-prosjekt
gjennom skolegården i 2019, vil gjennomføring komme fra 2020.
Utdrag fra sak ”Prosjekt Skolegårder - Prioriteringer 2018” vedtatt i Kommunalstyret for miljø og utbygging 06.11.2018
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5. Evaluering og forslag til prioriteringer
PROSJEKT SKOLEGÅRDER ER VELLYKKET

Minimums opprustningsfrekvens:

Prosjekt skolegårder har i stor grad bidratt til å øke
bevisstheten på kvalitet i skolegårder og målrettet arbeid
med å bedre de fysiske kvalitetene. Registreringer av
skolegårdene viser at anleggteknsik tilstand er bedret
siden prosjektoppstart i 2008. Det er gjennomført
delprosjekt ved 31 av 40 skolegårder. Totalt er 41
delprosjekt gjennomført. I 31 av skolegårdene er det
fortsatt behov for opprustninger, da delprosjektene ikke
tok for seg hele skolegårdene.

Observert bruksslitasje på barneskoler gjør at det
anbefales til en opprustningfrekvens på maskimalt 10-15
år i skolegårdene ved barneskoler.
For ungdomsskoler er slitasje på uteanlegg generelt noe
lavere. Det anbefales en opprustningsfrekvens på 15-20
år i skolegårdene på ungdomsskolene.

I perioden 2008-2019 er det gjort full opprustning av:
- Eiganes skolegård (Stavanger eiendom)
- Kristianlyst skolegård (Stavanger eiendom)
- Storhaug skolegård (Prosjekt skolegårder)
- Nylund skolegård (Prosjekt Skolegårder)
- Tastarustå skole (Stavanger eiendom)
Det er planlagt full opprusting av:
- Gautesete skole (Stavanger Eiendom, 2018-2019)
- Jåtten skole (Stavanger eiendom)
- Lunde skolegård (Stavanger eiendom, 2019)
- Våland skolegård (Prosjekt skolegårder, 2019)
Det vil ikke vil være nødvendig med nye delprosjekt i
disse skolegårdene de neste ti årene.
Brukernes tilbakemeldinger har i hovedsak vært positive
til gjennomførte delprosjekt. Delprosjektene har vært
godt mottatt fra skolenes ledelse, elever og brukere.
Noen negative tilbakemeldinger har oppstått. Disse gjalt
ønsker om at hele skolegården ble opprustet når
delprosjekt ble gjennomført.
Brukerundersøkelsen viser at elevenes tilbakemeldinger
er delte. Ikke alle er fornøyd. Elevene virker mer fornøyd
kort tid etter gjennomførte delprosjekt. Mange elever har
ikke sammenligningsgrunnlag for hvordan skolegårdene
var før de ble opprustet. De fleste skolene med ikke
fornøyde elever er prioritert for delprosjekt i 2020-2022.  
Samlet har prosjekt skolegårder vært et vellykket
prosjekt. Delprosjektene medvirker til å bedre kvaliteten i
skolegårdene. Elevenes behov blir hørt og ivaretatt etter
beste evne.

Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune slår seg
sammen til Nye Stavanger fra 1.1.2020. Dette gir behov
for å samordne skolegårdsforvaltningen. De 7 nye
skolegårdenebør tas inn i Prosjekt skolegårder. Dette vil
kreve ressurser til registrering, behovsvurdering og
opprustning. Skal omfang, kvalitet og opprustningsfrekvens opprettholdes, må bevilgningen økes tilsvarende.

TEMAER SOM BØR PRIORITERES I PLANPROSESSER OG EGNE PROSJEKTER
Motvirke nedbygging av skolegårdsareal
Nedbygging av skolegårdsareal har vært en økende
trend, grunnet utvidelser av skolebygg (se s. 110) . Det
bør tas stilling til hvor mye reduksjon som kan tillates,
avbøtende tiltak og fastsetting av et krav til mimimum
skolegårdsareal. Minste skolegårdsareal bør fastsettes
som en helhetlig vurdering ut fra samlet tilgjengelig
aktivitetstilbud i skolegården og tilgrensende offentlige
anlegg. For å hindre at ønsket kvalitet ikke kan oppnås på
skoletomtene grunnet utvidelser av bygg, bør minste
skolegårdsareal sikres i kommuneplanens samfunnsdel.

Sikre skoleskogene
Skoleskogene er viktige for naturlek og stedegne
kvaliteter. Der skogene ikke er sikret i reguleringformål
bør dette etterstrebes, som Ved Skeie skole. For å hindre
nedbygging av skogen bør muligheter for å endre
arealformål vurderes. Ved Hafrsfjord skole bør det sees
på mulighet for å anlegge friområde som skoleskog.

Kartlegge universell utforming i skolegårdene

Høy bruksintensitet, befolkningsfremskrivning, registreringene og brukerundersøkelsen gjennomført i 2018,
viser det fortsatt er stort behov for å kontinuerlig heve
kvaliteten i skolegårdene. Videreføring av Prosjekt
skolegårder er en forutsetning for at kvaliteten i skolegårdene kan opprettholdes og forbedres fra dagens nivå.

Registreringsarbeidet avdekket mangler på universell
utforming (jf. byggteknisk standard). Det er behov for
detaljert kartlegging av universell utforming av skolegårdene. Det anbefales at metodikken fra tilgjengelighet.no
nyttes. Et slikt registreringsarbeid er omfattende og
kostbart. Et eget UU prosjekt bør vurderes, for å unngå at
registreringen gir konsekvenser av at færre skolegårder
kan opprustes årllig (dersom bevilgning skulle settes av i
prosjekt skolegårder).

PRIORITERINGER  I PROSJEKTET

Eget belysningsprosjekt

Løpende gjennomføring av delprosjekt:
For å heve kvaliteten i skolegårdene bør bevilgningen
som gir rom for å fortsette løpende planlegging og
opprustning i skolegårdene med ønsket opprustningsfrekvens økes. Aktuelle tiltak opplistet på side 15-19.

Energieffektive lysanlegg er viktig for helårsbruk og
kveldsbruk av skoleanleggene. Utskiftning av lys er en
kostbar investering. Egne midler til et belysningsprosjekt i
skolegårdene bør vurderes. Ved å etablere LED belysning vil driftskostnader reduseres. Belyse aktivitetsområder som mangler lys.

PROSJEKTET ANBEFALES VIDEREFØRT
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Innlemme skolegårder i Finnøy og Rennsøy

Vurdering av behov og aktuelle tiltak i skolegårdene
Skole og
klassetrinn

PV sin generelle vurdering
Skolegården har høy
slitasje og har moderat
aktivitetstilbud. Naboskap til
friområde gir rom for lek og
ballspill. Behov for delprosjekt nå.
Lite arealeffektiv løsning. Få
aktiviteter. Naboskap til
idrettsanlegg gir rom for
ballspill. Anlegges preges
av høy alder og slitasje.
Behov for delprosjekt nå.

Delprosjekter i regi av
prosjekt skolegårder

aktuelle tiltak

Budsjett
2018-22

Ingen delprosjekt utført
grunnet prosjekt gjennomført i regi av
Stavanger eiendom i
2008.

Flere aktiviteter,
møteplasser og ballspillområder, UU, Sykkelog sparkesykkelparkering, lys og LOD.

2 200* i
20192020

1. delprosjekt bygget i
2010.

Full opprustning av
skolegården med nye
aktiviteter, bedre UU,
lys, dekker, murer og
trapper.

2 200* i
20202021

1. delprosjekt bygget i
2011.
2. delprosjekt ferdigstilt i
2017.

Oppruste sandlekeareal.
Lys, LOD og UU. Bygge
kiss and ride, Supplere
sykkel- og sparkesykkelparkering. Utbedre trapp
til idrettsanlegget.

-

1. delprosjekt ble bygget i
2010. 2. delprosjekt
bygget i 2012.

Flere aktiviteter og
møteplasser under tak.
Utbedre lys, LOD og UU.

-

1. delprosjekt i 2008
(Ballbingen)

Sparkesykkelstativ
Utbedre kiss and ride.

-

Gausel skole

Variert aktivitetstilbud og
flott tilgrensende lekeskog.
Behov for nytt delprosjekt
på sikt.

1. delprosjekt bygges
høsten 2018/våren 2019.

Oppruste aktivitetsområdene i sørøst og
vest i skolegården.
Sparkesykkelparkering.
Utbedre lys, UU og LOD.

-

Gautesete
skole

Omlegging til ren ungdomskole pågår og mfatter
skolegården. Bygges høst
2018/vår 2019. Derav ikke
behov for delprosjekt nå.

1. delprosjekt bygget i
2012.

Behov for eventuelle
tiltak bør vurderes etter
ferdigstillelse av
anlegget.

-

Gode uteareal med
lekeskog og variert
leketilbud. Trafikksikkerhetskonflikt ved ballspill.
Behov for delprosjekt nå.

1. delprosjekt  ferdigstilt i
2016.

Sikringstiltak mot vei,
avrenning av løsmasser,
lys, LOD og UU.
Sparkesykkelparkering,
Kiss and ride.

-

Gosen skole

Frodig skolegård med
varierte aktiviteter og
ballspill. Flere delområder
bærer preg av alder/slitasje.
Behov for delprosjekt nå.

Ingen delprosjekt utført
grunnet prosjekter
gjennomført i regi av
Stavanger eiendom og
idrett.

Oppruste og utvide
aktivitetstilbudet,
oppruste urtehagen,
stillesone, amfi, møteplasser, lys og LOD.

Hafrsfjord
skole

Skolegård med god kvalitet,
grei bredde i aktiviteter og
møteplasser. Høy slitasje
på grøntanlegg. Behov for
nytt delprosjekt på sikt.

1. delprosjekt ferdigstilt i
2008. Har ikke vært
behov for delprosjekt
grunnet prosjekt i regi av
Stavanger eiendom.

Nye fargerike aktivitetsområder, aktive møteplasser, uværsskur, lys,
LOD og UU. Etablere
lekeskog i friområde.

Auglend
skole

Austbø skole

Buøy skole

Byfjord skole

Eiganes
skole

Godeset
skole

Skolegård med høy kvalitet.
Naboskap til friområde og
idrettsanlegg gir rom for
naturlek og ballspill. Behov
for delprosjekt på sikt.
Tilstrekkelig bredde i
aktivitetstilbud. Naboskap til
idrettsområde gir rom for
ballspill. Mangler vedr. UU
og LOD. Behov for delprosjekt på sikt.
Opprustet i 2016 med høy
kvalitet og mange aktiviteter. Naboskap til idrettsog nærmiljøanlegg gir rom
for ballspill/ lek. Ikke behov
for prosjekt neste ti år.

Ikke behov for tiltak de neste ti år
Behov for tiltak løpet av neste ti år
Behov for tiltak nå

* Tall i 100 000
** UU= Universell utforming
LOD= Lokal overvannsdiponering

300* i
2022

-
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Skole og
klassetrinn

Skolegården har åpne
asfaltflater og grasareal.
Lite bredde i aktiviteter.
Naboskap til idrettsanlegg
gir rom for ballspill. Behov
for delprosjekt nå.

Delprosjekter i regi av
prosjekt skolegårder

aktuelle tiltak

Budsjett
2019-22

Ingen delprosjekt utført
grunnet prosjekt gjennomført i regi av
Stavanger eiendom i
2012/13.

Skape romdannelser i
de åpne flatene. Flere
Aktiviteter. Utbedre
parkering,renovasjon,
lys, LOD og UU.

Skolegården har varierte
aktiviteter men anlegget
preges av høy slitasje.
Behov for delprosjekter nå.

1 delanlegg bygget i
2010, 1 delanlegg i 2011

Utvide møteplasser,
leker og aktiviteter. Lys,
LOD og UU. Sparkesykkelparkering.
Nedgravd renovasjon.

-

Planprosess for ny skole og
utvidelse av skolegård mot
sør pågår. Anlegget preges
av alder/sitasje. Behov for
delprosjekt i eks. anlegg nå.

Utvide aktiviteter og
møteplasser, oppruste
1 del bygget i 2010. Del 2  
ballbinger, skifte bro på
ferdigstilt i 2016.
kunstverk, trafikksikring
gs-vei, lys, UU, LOD.

-

Kampen
skole

Lite areal, men variert
leketilbud. Anlegget preges
av høy bruksslitasje.
Overvannsutfordringer.
Behov for delprosjekt nå.

1 del bygget i 2011. Del 2
er under planlegging.
Bygges i 2019.

Flere møteplasser,
leke- og aktiviteter. Lys,
LOD og UU. Sykkelparkering. Utbedre renovasjon.

3 350*  i
20182019

Kannik skole

Skolegården ligger i et
frodig grøntområde, men
har lite aktiviteter. Anlegget
preges av høy alder. Behov
for delprosjekt nå.

Flere tiltak bygd i 2009.
Skolegården detaljplanlegges i 2019. Ballbinge
opprustet av Stavanger
eiendom i 2018.

Behov for full opprustning av skolegården.
(unntatt ny ballbinge).

Kristianslyst
skole

Ny skolegård av høy kvalitet
med variert aktivitetstilbud.
Et foregangseksempel. Ikke
stort behov for delprosjekt
de neste ti år.

Ingen delprosjekt
gjennomført. I 2015 ble
skolegården totalrenovert
av Stavanger Eiendom.

Utbedre UU på dekkene
ved aktivitetsflater,
LOD prosjekt.

-

Kvaleberg
skole

Variert aktivitetstilbud.
Naboskap til Kvaleberg park
gir rom for lek og ballspill.
Eldre utstyr bør byttes ut.
Behov for delprosjekt på
sikt.

Et delprosjekt bygget i
2013/2014.

Flere aktiviteter og
møteplasser, mer
vegetasjon. Sparkesykkel- og sykkelparkering. Renovasjon, Lys,
LOD og UU.

-

Kvernevik
skole

Variert aktivitetstilbud. Lav
andel vegetasjon. Naboskap til idrettspark gir rom
for ballspill. Behov for
delprosjekt i nær fremtid.

1 del bygget i 2011, 2 del
bygget i 2015.

Oppruste og utvide leker
og aktiviteter (nordsiden), mer vegetasjon,
lys på aktivitetsflater,
LOD og UU prosjekt.

-

Lassa skole

Liten skolegård med god
kvalitet. Naboskap til Lassa
idrettspark gir rom for
ballspill og naturlek. Behov
for delprosjekt på sikt.

1 del bygget i 2010/2011.
2. del bygget i 2017.

Flere leker og aktiviteter
i skolegården, lys på
østsiden, sparkesykkelparkering, LOD og UU .

-

Lunde skole

Aktivitetene må tilpasses
ungdommer. Naboskap til
friområde gir naturkvaliteter.
Ikke behov for delprosjekt
neste ti år etter pågående
prosjekt i 2019.  

1. del bygget i 2012.
Opprustning av skolegården pågår grunnet
omlegging til ungdomsskole i samarbeid med
Eiendom i 2019.

Eventuelle tiltak i
tilgrensende friormåde.
Lys og LOD.

-

Hinna skole

Hundvåg
skole

Jåtten skole
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PV sin generelle vurdering

Ikke behov for tiltak de neste ti år
Behov for tiltak løpet av neste ti år
Behov for tiltak nå

* Tall i 100 000
** UU= Universell utforming
LOD= Lokal overvannsdiponering

2 200* i
20202022

4450* i
20202021

Skole og
klassetrinn

PV sin generelle vurdering

Delprosjekter i regi av
prosjekt skolegårder

aktuelle tiltak

Budsjett
2018-22

1 del bygget i 2012.
2. del bygget i 2015.

Ny skole planlegges og
skolegård inngår i
prosjektet. Behov for full
opprustning. Tiltak på
vent til planprosess er
ferdig.

-

God kvalitet med varierte
aktiviteter. Naboskap til
jernaldergården gir
naturkvaliteter. Behov for
delprosjekt på sikt.

Et delprosjekt ferdigstilt i
2018.

Flere møteplasser, leker
og aktiviteter. Utbedre
grøntanlegg, lys, LOD
og UU. Sparkesykkelparkering.

-

Liten skolegård med
varierte aktiviteter og høy
kvalitet. Uværskur i dårlig
stand, ellers ikke behov for
delprosjekt de neste ti år.

1 del bygget i 2012. Del 2
2015. Del 3 2016.
Oppfølgingsprosjekt for
uværskur i 2019.

Renovere uværskur.
Sparkesykkelparkering.

1000’ i
2019

Revheim
skole

Åpen skolegård ved
jordbrukslandskap. Gode
møteplasser og grei bredde
i aktiviteter. Behov for
delprosjekt på sikt.

Et delprosjekt bygget i
2015.

Flere aktiviteter, sikre
mur, støyskjerming, nytt
uværsskur, lys, LOD og
UU. Kiss and ride,
nedgravd renovasjon.

-

Roaldsøy
skole

Skolegård med god kvalitet
og varierte aktiviteter.
Naboskap til friområde gir
naturkvaliteter. Behov for
delprosjekt på sikt.

Et prosjekt ferdigstilt i
2014.

Utvide aktivitetstilbud,
utbedre sandlek,
oppruste trapp, lys, LOD
og UU. Kiss and ride.

-

Skeie skole

Grei kvalitet men moderat
aktivitetstilbud. Skoleskogen gir naturkvaliteter.
Areal redusert pga. tilbygg.
Behov for delprosjekt nå.

Ingen delprosjekt.
(pga. prosjekt i regi av
Stavanger eiendom).

200’ i
2022

Smiodden
skole

Gode møteplasser.
Naboskap til idrettspark gir
gode ballspillmuligheter.
Lite bredde i øvrige
aktiviteter. Behov for
delprosjekt på sikt.

Utvide aktiviteter,
ballbinge, vegetasjon,
sykkel- og sparkesykkelparkering. Lys, LOD og
UU. Sikre skogen ved
omregulering.

Et delprosjekt bygget i
2017.

Utvide aktivitetstilbud,
mer vegetasjon, lys,
LOD og UU.

St. Svithun
skole

Kompakt byskolegård med
moderat aktivitetstilbud og
få møteplasser. Behov for
delprosjekt nå.

Et delprosjekt bygget i
2010.

Flere møteplasser og
aktiviter. Lys, LOD og
UU. Utbedre renovasjon.

2350’ i
2021 og
2022

Storhaug
skole

Liten skolegård med
varierte aktiviteter og høy
kvalitet. Ikke behov for
delprosjekt i neste ti-års
periode.

Midlertidige titlak bygget i
2010. Full renovering
gjennomført. 1 del 2012,
del 2 2014.

Lys på aktivitetsområder.
Skifte balanseutstyr med
produksjonsfeil (garantisak).

-

Storhaug
skolehage

En møteplass, et grønt
undervisningsted og grønn
lunge i tett bebyggelse.
Et godt tiltak, men utenfor
prosjektets mål. Øvrige
tiltak anbefaltes ikke.

Et delprosjekt i 2010,
toalett bygd i  2012.

- Eventuelle tiltak bør tas
i andre prosjekt.

-

Lite arealeffektiv skolegård.
Varierte aktiviteter og stort
uteareal. Anlegget preges
av høy alder og er i dårlig
anleggsteknisk stand.
Behov for delprosjekt nå.

Madlamark
skole

Madlavoll
skole

Nylund skole

Ikke behov for tiltak de neste ti år
Behov for tiltak løpet av neste ti år
Behov for tiltak nå

* Tall i 100 000
** UU= Universell utforming
LOD= Lokal overvannsdiponering

-
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Skole og
klassetrinn

Sunde skole

Tasta skole

Gode aktiviteter og
møteplasser. Overvann,
fremkommelighet, slitasje
og eldre lekeutstyr gir
behov for delprosjekt i nær
fremtid.
Gode aktiviteter og
naturlek. Mangler sandlek
og bredde i aktiviteter.
Naboskap til friområde gir
rom for naturlek. Behov for
delprosjekt nå.

Delprosjekter i regi av
prosjekt skolegårder

aktuelle tiltak

Budsjett
2018-22

Et delprosjekt bygget i
2011/2012. Ferdigstilt
2013 Del 2 ferdigstilt
2016.

Flere aktiviteter,
forbindeler mellom
nivåene, snarvei,
vegetasjon, lys, LOD og
UU.

-

Et delprosjekt bygget i
2014. Del 2 planlagt i
2019-2020

Oppruste og utvide leker
og aktiviteter (særlig på
nordsiden), mer vegetasjon, lys på aktivitetsflater, LOD og UU
prosjekt.

2200’ i
20192020

Ingen delprosjekt
gjennomført da det ikke
har vært behov grunnet
omlegging til ungdomskskole i regi av Eiendom.

Utbedre uu, Lys på
aktivitetsflater,  Snarvei
ved trapp fra gs-vei på
vestsiden.

-

-

Tastarustå
skole

Skolegården har varierte
leker og aktiviteter og gode
møteplasser. Opprustet i
2014. Det er ikke behov for
delprosjekt i nær fremtid.

Tastaveden
skole

Lite aktiviteter. Naboskap til
idrettsanlegg gir rom for
ballspill. Behov for delprosjekt nå, men tiltak
avventes til planprosess er
ferdig.

1 del bygget i 2011/12

Flere aktiviteter,
møteplasser under tak,
sparkesykkelparkering,
lys, LOD og UU.

Teinå skole

Grei bredde i aktiviteter,
slitasje på grøntanlegg.
Opprustning av skolegården i 2014. Behov for
delprosjekt på sikt.

ngen delprosjekt
gjennomført da det ikke
har vært behov grunnet
omlegging til barneskole
i regi av Eiendom

Fornye buskfelt, amfi,
skjermet sone for
sandlek, møteplasser
under tak, UU, LOD.

-

Tjensvoll
skole

Gode muligheter for
ballspill, men anlegget for
øvrig preges av alder og en
del slitasje. Behov for
delprosjekt nå.

Et delrosjekt gjennomført. Omfattet tre
ballbaner og tre ballvegger, samt sykkelparkering.  Del 2 planlegges
nå. Bygges i 2020.

Skjermet sone for
sandlek, flere møteplasserm leker og aktiviteter,
spakesykkel og sykkelparkering, reasfaltering,
Lys, LOD og UU.

2350 i
20192020

Mindre oppfølgingsprosjekt av SE prosjekt
2009. Et delprosjekt er
under planlegging og vil
ferdigstilles i 2020.

Flere aktiviteter og
møteplasser. reasfaltering, lys, LOD og UU.
Kiss and ride.

2350’ i
20192020

Har ikke vært behov for
delprosjekt før nå
grunnet opprustning i
2008-10 i regi av
eiendom.

Aktiviteter nord i
skolegården, sandlek,
Lys, UU og LOD.

2350’ i
20212022.

Et delprosjekt bygget i
2012.

Flere leker og aktiviteter,
særlig for de eldre
barna, utbedre sandlek,
tynne i vegetasjon, lys,
LOD og UU.

300’ i
2022

Del 1 ferdigstilt i 2016.

Sparkesykkelparkering
og utbedre sykkelparkering, Lys, UU og LOD.

-

Ullandhaug
skole

Vardeneset
skole

Vassøy skole

Vaulen skole
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PV sin generelle vurdering

God størrelse på skolegården, men lav andel
aktiviteter. Møteplass i
atriet. Høy slitasje på
dekker. Behov for delprosjekt nå.
Grønn skolegård med
varierte aktiviteter. Tilstrekkelig kvalitet, men høy
slitasje. Har utkikkspunkt og
liten lekeskog. Behov for
prosjekt nå.
Stor skolegård med varierte
aktiviteter og stedegne
kvaliteter. Høy slitasje.
Friområde gir rom for
naturlek og ballspill. Behov
for delprosjekt nå.
Planprosess om fremtidig
løsning for skole pågår.
Relokalisering vurderes nå.
Behov for delprosjekt på
sikt, men tiltak bør avventes
til valgt løsning foreligger.
Ikke behov for tiltak de neste ti år
Behov for tiltak løpet av neste ti år
Behov for tiltak nå

* Tall i 100 000
** UU= Universell utforming
LOD= Lokal overvannsdiponering

Skole og
klassetrinn

Generell vurdering av
skolegården fra PV

Delprosjekter i regi av
prosjekt skolegårder

Våland skole

Liten skolegård med for få
aktiviteter og møteplasser.
Etter pågående prosjekt
ferdigstilles er det ikke
behov for delprosjekt i
neste ti-års periode.

Et delprosjekt er planlagt.
Bygges i 2019. Vedtatt
full opprustning av
skolegården i 2019.

Full opprustning av
skolegården.

Åmøy skole

Nedlagt for skoleformål og
av denne grunn ikke
vurdert.

1 del bygget i 2009. 400’
ble nyttet i delprosjektet
til hinderløype, basketbane og ballvegg.

Utgått fra prosjektet.
Ingen aktuelle tiltak da
skolens drift ble lagt ned
i 2014.

Ikke behov for tiltak de neste ti år
Ikke vurdert

aktuelle tiltak

Budsjett
2018-22

4650’ i
2019

-

* Tall i 100 000
** UU= Universell utforming
LOD= Lokal overvannsdiponering

Skoler i Finnøy og Rennesøy kommune som bør integreres i Prosjekt skolegårder fra 2020:

Skole og
klassetrinn

Finnøy
sentralskole

Informasjon

aktuelle tiltak

Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole for
1-10. trinn. Skolegården ligger på Finnøy.

-

Fogn
oppvekstsenter

Fogn oppvekstsenter består av barnehage, skole frå
1.-7. trinn og SFO tilbud. Skolegården ligger på Fogn.

-

Mosterøy
skole

Er en barneskole for 1-7. trinn. Skolegården ligger på
Mosterøy. Det er 14 klasser.

-

Rennesøy
skole

Skolen er en ungdomskole for 8-10.klasse.
Skolegården ligger på Rennesøy.. Det er 10 klasser på
skolen.

-

Sjernarøy
oppvekstsenter

Oppvekstsenteret består av barnehage, skole for 1.-7.
trinn og SFO tilbud. Skolegården ligger på Aubø.

-

Ombo
oppvekstsenter.

Oppvekstsenteret består av barnehage, skole for 1.-4.
trinn og SFO tilbud. Skolegården ligger på Ombo.

-

Skolen er for 1.-7. trinn og SFO tilbud. Skolegården
ligger I Vikevåg på Rennesøy. Det er 20 klasser på
skolen.

-

Vikevåg skole
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6.1 OVERSIKTSK ART OVER SKOLENE I STAVANGER 2019
Åmøy skole

Lundsvågen naturskole
Skeie skole
Lunde skole
Vardeneset skole

Hundvåg skole
Austbø skole

Teinå skole
Tastarustå skole
Tasta skole

Vassøy skole
Roaldsøy skole

Buøy skole

Byfjord skole
Tastaveden skole
Stavanger kulturskole
Smiodden skole
Kvernevik skole
Sunde skole

Kampen skole
KF- skolen
Eiganes skole
Kannik skole
Våland skole
Stavanger Kristne grunnskole
Lassa skole

Lenden skole og ressurssenter avd.
Lunden- Lysgården
Johannes læringssenter
Storhaug skole
Nylund skole
St. Svithun skole
Lenden skole
Stavanger franske skole

Revheim skole
International school of Stavanger Tjensvoll skole
Madlamark skole
Ullandhaug skole
Møllehagen skolesenter
Auglend skole
Auglend
skole avd. for hørselhemmede
Hafrsfjord skole
Kvaleberg skole
Madlavoll skole
Gosen skole
Steinerskolen
Kristianslyst skole
Vaulen skole

Hinna skole
Jåtten skole

Godeset skole
Gautesete skole
Gausel skole
British international school of Stavanger
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6. Skolene i Stavanger
Prosjekt skolegårder omfatter de 40 offentlige
barne- og ungdomskolene i Stavanger kommune.
BARNESKOLER 1.-7. TRINN

BARNE- OG UNGDOMSKOLER 1-10.TRINN

• Auglend skole
• Buøy skole
• Byfjord skole
• Eiganes skole
• Gausel skole
• Godeset skole
• Hafrsfjord skole
• Hundvåg skole
• Jåtten skole
• Kampen skole
• Kvaleberg skole
• Kvernevik skole
• Lassa skole
• Madlamark skole
• Madlavoll skole
• Nylund skole
• Roaldsøy skole
• Skeie skole
• Storhaug skole
• Sunde skole
• Tasta skole
• Teinå skole
• Tjensvoll skole
• Vardeneset Skole
• Vassøy Skole
• Vaulen Skole
• Våland skole
• Åmøy Skole (Et delprosjekt ble bygget her i 2009.
Dette presenteres ikke da skolen ble nedlagt i 2014.)

• Auglend Skole - avdeling for hørselshemmede

UNGDOMSKOLER 8.-10. TRINN
• Austbø skole
• Gautesete skole (omlegging fra barne- og ungdomsskole pågår)
• Gosen skole
• Hinna skole
• Kannik skole
• Kristianslyst skole
• Lunde skole (omlegging fra kombinert barne- og
ungdomsskole pågår)
• Revheim skole
• Smiodden skole
• St. Svithun skole
• Tastaveden skole
• Tastarustå skole
• Ullandhaug skole

ANDRE OFFENTLIGE SKOLER
• Johannes læringssenter
• Lenden skole og ressurssenter (avd. Lunden-		
Lysgården og Ramsvik skole)
• Lundsvågen naturskole
• Stavanger kulturskole
Disse skolene er underlagt andre ordninger og hensyn
enn de ordinære grunnskolene. Eventuell opprustning og
rehabilitering av disse skolene blir fanget opp i andre
prosesser.

ANDRE PRIVATE SKOLER
•
•
•
•
•
•

British International school of Stavanger
KF-Skolen (Kristen friskole)
International school of Stavanger
Stavanger franske skole (planlagt nedlagt høsten ’19)
Stavanger kristne grunnskole
Steinerskolen

SKOLER I PLANLEGGINGSPROSESSER I
REGI AV STAVANGER EIENDOM
• Gautesete (utvidelse av skole og renovering av
skolegård pågår i 2019)
• Jåtten (på eksisterende skoletomt i slutten av 2020tallet, skolegården utvides i 2019.)
• Madlamark (på eksisterende skoletomt)
• Storhaug (ny skole)
• Tastaveden (på eksisterende skoletomt)
• Vaulen (ny tomt på Mariero)
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Rollelek: Stammeskogen er blitt dukker som må kles på. Delområdet ble ferdigstilt våren 2019.
Gausel skolegård

6.2 Medvirkning

MEDVIRKNING I DENNE RAPPORTEN
I november 2018 ble det utarbeidet en enkel spørreundersøkelse til elevrådene. Alle skolene ble gitt mulighet og
oppfordret til å delta i spørreundersøkelsen. Den ble
sendt til alle rektorer på de offentlige grunnskolene i
Stavanger. Rektorene ble bedt om å videreformidle
undersøkelsen til elevrådene og sende inn svar.
Elevene svarte på hvor fornøyd de er med skolegården
på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best. I svarene ble
gjennomsnittscoren 3,5. Elevene ble oppfordret til å gi
kommentar om hva som kan bli bedre i skolegården. 30
av 40 skoler svarte på undersøkelsen (se s. 23). Svarene
blir tatt hensyn til i forslag til nye prioriteringer.
Spørreundersøkelsen er utarbeidet for å være sammenlignbar med data som ble innhenta i 2008. Dengang ble
tall fra den nasjonale elevundersøkelsen brukt. Tallene
viste for hvor fornøyd elevene var med utområdene som
kunne nyttes i friminuttene. Gjennomsnittscoren var 3,36
i 2008. Den nasjonale elevundersøkelsen er endret til
mer generelle spørsmål om trivsel på skolen. Dvs. Ikke
sammenlignbart med tidligere innhentet data.
I overordna prioriteringsarbeid har brukermedvirkningen
dermed vært datainnsamling til beslutningsgrunnlaget.

Kommentarer til resultatene i spørreundersøkelsen
5 av de 6 skolene som har 1 og 2 som resultat på hvor
fornøyd de er med skolegårdene er prioritert for delpro22

sjekter i perioden 2019-2022. På Våland skole og Gausel
skole er et delprosjekt ferdigstilt siden undersøkelsen ble
gjennomført.
Nytt delprosjekt ved Kvernevik vil bli vurdert prioritert i
neste budsjettsak. I svaret er har elevene vurdert
skolegården som tre delanlegg hvor resultat er lagt
sammen. Sist det ble gjort delprosjekt her var i 2015.    

OM MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE I
DELPROSJEKTER VED DEN ENKELTE SKOLE
I delprosjektene som gjennomføres i den enkelte
skolegård vektlegges medvirkning høyt som et virkemiddel for å oppnå prosjektets mål og for å tilrettelegge
skolegårder som inviterer til bruk på elevenes premisser.
Brukermedvirkning fra skolene tas inn i forprosjektfasen.
Når delprosjekt starter opp tar samles det inn innspill fra
elever og ansatte om inn utfordringer, behov og ønsker
for skolegården (som ønska funksjoner og aktiviteter) .
Det blir så holdt et oppstartsmøte med skolen hvor
innspillene vurderes i samarbeid med skolen.
Elevenes ønsker vektes høyt. Innspillene jobbes inn i
forprosjektet. Forprosjektet med kostnadskalkyle legges
frem for drifstyret ved skolen. Driftstyret prioriterer hvilke
tiltak som skal gjennomføres og godkjenner forprosjektet.
Elevene er representert med 1-2 elevrådsrepresentanter i
driftstyrene ved alle skolene Eventelle forslag til
endringer fra driftstyret behandles før forprosjektet
legges frem for politisk behandling i Kommunalstyret for
miljø og utvikling.

Skole

Hvor fornøyd er dere med
skolegården?

Kommentar fra skolen
(forkortet der innspillene har vært lange)

Auglend skole

1- Ikke fornøyd

Austbø skole

1- Ikke fornøyd

Buøy skole

4- Nokså fornøyd

Det er få utfordringer ifht. elevantallet. Ønsker mulighet for å
utfolde seg fysisk, med rutsjebane og klatremuligheter
Rektor mener skolegården er dårlig med lite sitteplasser og kratt
som ikke ser fint ut. Ønsker videreutvikling av basketbanen.
Mange lekeapparater og fargerik skolegård, elevene ønsker at
hele skolegården kunne vært åpen for alle og sklien uten lås.

Byfjord skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Eiganes skole

5 - Veldig fornøyd

Elevene er kjempefornøyde.

Gausel skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Gautesete skole

3 - Fornøyd

Godeset skole

4- Nokså fornøyd

Ønsker sitteplasser, og at det er fint og ryddig. Fotballbane, basket
og bortennis er viktige aktiviteter. Ønsker flere sykkelstativ .
Skolegården har alt vi trenger, er stor og fin. Noen ting kunne blitt
fikset litt på, som gammelt utstyr.

Gosen skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Hafrsfjord skole

4- Nokså fornøyd

Elevene er fornøyde med bordtennis og snurredisse, forskjellige
lekeapparater, fotballbaner og mye plass til lek. Ønsker mer farge/
spill på bakken.

Hinna skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Hundvåg skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Jåtten skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Kampen skole

2 - Litt fornøyd

Kannik skole

1- Ikke fornøyd

Kristianslyst skole

4- Nokså fornøyd

Kampen skole venter på ny skolegård i 2019. Derfor bare litt
fornøyd og forventer at tallet vil stige når skolegården er ferdig.
Misfornøyd med lavt aktivitetstilbud og sliten skole. Nitrist – mørkt
– deprimerende! Ønsker tak ute, lys, farger, benker, møteplasser,
og aktiviteter.
Etterspør bedre driftsrutiner grunnet knust glass i skolegården
som har ligger over noe tid.

Kvaleberg skole

4- Nokså fornøyd

Ønsker kunstgressbane og mer spill i skolegården.

Kvernevik skole

2- Litt fornøyd

Vi har tre skolegårder, en kom ut som fornøyd og de andre to som
litt fornøyd. Ønsker uværsskur, flere leke/klatrestativ.

Lassa skole

5 - Veldig fornøyd

Ingen kommentar.

Lunde skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Madlamark skole

4- Nokså fornøyd

Stor plass og kjekke lekestativ.

Madlavoll skole

4- Nokså fornøyd

Vi er fornøyd med ballbingen og gjerdet rundt fotballbanen.
Kjekt med sjakk og hinkespill, dumt at ikke vi fikk velge plassering.
Ønsker mer malte spill.

Nylund skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Revheim skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Roaldsøy skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Skeie skole

3 - Fornøyd

Ønsker mer grønt, karusell, flere lekeapparater, bedre og flere
muligheter for ulike ballspill, trampoline. Fotballbane mangler.

Smiodden skole

3 - Fornøyd

Ønsker bordtennisbord, og sitteplasser under tak.

Storhaug skole

4- Nokså fornøyd

St.Svithun skole

4- Nokså fornøyd

Det er litt lite plass til å springe. Noe av hinderløypa er ødelagt.
Klatreveggen er litt lav. Elevene ønsker flere basketkurver.
Liten, hard og litt trang skolegård. Savner mer sitteplasser,
ballbinge, kanskje noen klatrestativ. Mer farger.

Sunde skole

4- Nokså fornøyd

Ønsker kunstgress/nye mål på fotballbanen, ny sandlek, husker,
turnstenger, klatrestativ, klatrevegg, sklie, trampoliner og karusell
og flere sykkelstativ.  

Tasta skole

4- Nokså fornøyd

Er veldig fornøyd med at skolegården er stor og variert med
ganske mange lekeapparater. Ønsker flere basketballkurver og
bedre sykkelparkering.

Tastarustå skole

4- Nokså fornøyd

Blir litt lite brukt. Har flere muligheter. Ønsker trampoline (nedgravd)

Tastaveden skole

4- Nokså fornøyd

Ingen kommentar.

Teinå skole

4- Nokså fornøyd

Fornøyd med store områder å være på. Ønsker flere/større
trampoline. Flere tallerkendisser og andre spennende aktiviteter.

Tjensvoll skole

3 - Fornøyd

Svaret representerer gjennomsnittet for undersøkelse tatt gjennom
elevrådet.

Ullandhaug skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Vardeneset skole

-

Har ikke svart på undersøkelsen.

Vassøy skole

4 - Nokså fornøyd

Skolegården vår er stor og bra, ønsker bedre søppelrydding.
Nettene i ballbingen er også ganske dårlige og slitte.

Vaulen

4- Nokså fornøyd

Ønsker nye benker. Vi skal få ny skole i 2023, derfor tror vi ikke det
blir store forandringer framover.

Våland skole

2 - Litt fornøyd

For liten plass, nedslitte lekeapparater, mye småstein på asfalten,
for glatt dekke på ballbingen, mange vannpytter og gjørme v. regn
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OM STATISTIKKEN

INNVIRKNING PÅ PROSJEKT SKOLEGÅRD

Stavangerstatestikken er offentlig tilgjengelige tall om
demografi og levekår i Stavanger kommune som publiseres på nett. Statistikken tar for seg mange tema.

Statistikken redegjør for at befolkningsøkningen vil
utfordre kapasiteten på sentrumsskolene.
Skolegårdene i sentrumsbydelene bør prioriteres for
opprustning grunnet økende elevantall og økt andel
barnefamilier med lav inntekt.

For Prosjekt skolegård er befolkningsvekst for gruppen
0-5 år trukket frem

BEFOLKNINGSVEKST BARN 0-5 ÅR
For fremtidige behov i skolene er befolkningsvekst i
aldersgruppen 0-5 år relevant for å avdekke hvor
befolkningsveksten vil påvirke skolekapasiteten. I disse
områdene kan det bli behov for skoleutvidelser. Her vil
også skolene ha en særlig viktig rolle som sosial møteplass i nærmiljøet for tilflyttende familer.  
Stavangerstatistikken for 2018 viser befolkningsøkningen
i alderen 0-5 år inndelt i skolekretser. Tallene viser at det
er høy befolkningsøkning i de sentrumsnære skolekretsene Eiganes, Kampen, Nylund, Storhaug og Våland. I
disse skolekretsene har antallet barn i alderen 0-5 år økt
19% fra 2271 til 2724 barn i 2018.
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Den sterke elevtallsveksten gjør det nødvendig med
skoleutbygging i noen bydeler, samtidig som en endrer
skolestrukturen til rene barneskoler og rene ungdomsskoler i andre bydeler.
Prosess om planlegging av ny skolegård i Storhaug bydel
er et konkret tiltak som gjennomføres for å imøtekomme
befolkningsfremskrivingen som viser forventet økt
elevantall.
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Lek i Jåtten skolegård, klatreutstyret ble satt opp som et del av et delprosjekt i Prosjekt skolegårder i 2011.

6.4. Drift og vedlikehold av skolegårdene
ANSVARSFORHOLD
Alle de offentlige grunnskolene i Stavanger kommune er
kommunalt eid og driftet. Forvaltning og drift av skoleanleggene er fordelt som følger:
- Ansvaret for skolebygningene og leskur er delegert
fra Rådmannen til Stavanger eiendom som har
forvaltnings- og driftsansvar for disse byggene.
- Ansvaret for skolegårdene er delegert fra Rådmannen
til Park og vei.
- Virksomhetsleder for skolene er ansvarlig for brukertjenester iht. hovedavtalen, daglig oppsyn og at feil og
mangler varsles gjennom VOF.

DRIFTSBUDSJETT FOR SKOLEGÅRDENE
I handlings- og økonomiplanen er det avsatt midler til
uteanlegg ved formålsbygg - skolegårder som nyttes til
drift, vedlikehold (ekstrabestillinger) og skjøtsel av
skolegårdene. Ordinært driftsbudsjett er på 2 900 000 kr.  
Budsjettet for ekstrabestillinger for skolegårdene er i 2019
kr 2 000 000.
Forvalter gjør behovsvurdering ved fordeling av midler i
samarbeid med lekeplassinspektør, utfører og skolene.
Budsjettet for ekstrabestillinger dekker utskifting av
ødelagt utstyr for at de skal oppfyllegjeldende regelverk
for sikkerhet på lekeplasser. I tillegg skiftes eller utbedres
belysning, gjerder, dekker, dreneringssystemer og
vegetasjon. Vurdering skjer overordnet årlig for større
driftstiltak, og løpende for mindre driftstiltak som skal
prioriteres. Driftsressursene samordnes med Prosjekt
skolegårder. Større driftstiltakgodkjennes i årsprogram
Park og vei - Forvaltning, drift og vedlikehold
Skulle summen vært likt fordelt på alle skolene ville det
være 50 000 årlig pr. skole. Til sammenligning koster et
nytt flerfunksjonslekeutstyr med minimum 3 lekefunksjonermellom 100.000-500.000 kr alt etter størrelse og

kvalitet. Det vil si at ved behov for utskifting av større/
flere utstyr er det ikke alltid mulighet for å handle inn nytt
utstyr når utstyr fjernes. Koordineringen med Prosjekt
skolegård er derfor viktig for å opprettholde ønsket
kvalitet.
Driftsbudsjettet dekker skjøtsel av skolegårdene som
plenklipping, beskjæring av vegetasjon, tømming av sluk
og mindre reparasjoner på gjerder, lekeutstyr og dekker.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD
For at skolenes utomhusanlegg skal oppleves attraktive,
trygge og trivelige er det behov for:
- Drift og vedlikehold av utendørs belysning.
- Drift og vedlikehold av gjerder og porter.
- Skjøtsel og beskjæring av vegetasjon.
- Gressklipping.
- Vedlikehold og reparasjoner av dekker
- Drift, vedlikehold og utbedring av dreneringssystemer.
- Sikkerhetstiltak. Utomhusanlegget skal til oppfylle
gjeldende regelverk for sikkerhet på lekeplasser.
Tiltakene omfatter:
Rutinemessig ettersyn av lekeutstyr.
Reparasjon og utskiftning av ødelagt utstyr.

SIKKERHET PÅ LEKEUTSTYR
Alt lekeplassutstyr underlegges produktkontroll loven og
skal være i tråd med norsk standard NS-EN1176 Lekeplassutstyr og NS-EN1177 Støtdempende lekeplassunderlag - Bestemmelse av kritisk fallhøyde.
Park og vei har en autorisert lekeplassinspektør som gjør
hoved ettersyn (årlig sikkerhetskontroll) og funksjonsettersyn (tre ganger årlig) av alt lekeutstyr. Hoved ettersyn
dokumenteres med sikkerhetsrapport. Virksomhetsleder
for skolene er ansvarlig for daglig ettersyn. Avdekkes det
feil og mangler følges dette opp og utbedres løpende.
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6.5 PRESENTASJON AV

Skolegårdene
i Stavanger

Nytt stort flerfunksjonsutstyr og fugleredehuske fra delprosjekt 2 som ble bygget i 2018.
Skogen i Lassa idrettspark vises i bakgrunnen.
Lassa skole
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6.6 Tegnforklaringer og metodikk
Her forklares metodikk, struktur, begreper, og symbolbruk som er
nytta i registrering av skolegårdene, beregning av skolegårdsareal
og i presentasjonene av de enkelte skolegårdene.
REGISTRERING AV SKOLEGÅRDENE
Presentasjonen av skolene baseres på registrering av
skolene som ble utført høsten 2018. Prosjektansvarlig
landskapsarkitekt har befart alle skolegårdene og
gjennomført registreringer på stedet som er dokumentert
med foto. Registreringsmetodikk benytter samme mal for
registreringskjema som registreringene fra 2008, men
kunst i offentlig rom er tilføyd som tema. Registreingene
er kort oppsummert i skolepresentasjonene og de
M1:1500
registrerte temaene presenteres i følgende tematiske
avsnitt for den enkelte skolen:
Om skolen:
- Beskriver Plangrunnlag, helhetsløsning, fakta om
skolen, arkitektur, størrelse, struktur og naboskap.
Om skolegården:
Her beskrives stedegne forhold som
Terreng, vegetasjon, vann og klima. I tillegg beskrives
Eventuelle kunstprosjekter. Dersom skolen har regler
for hvilke trinn som bruker hvilke områder så nevnes
dette her.
1. Aktivitetsområder: Områder og utstyr i skolegården
som er fysisk tilrettelagt for aktiviteter og lek.
2. Møteplasser: Steder som er naturlige sosiale
samlingspunkt, som amfi eller benker og bord.
3. Stillesoner - Områder som bevisst er planlagt for å gi
ro både fra lydstøy og visuell støy. Steder man kan
hente seg inn igjen på.
4. Universell utforming- Omhandler fremkommelighet
for alle. Temaet er overordna registrert og tar for seg
planløsning, orientering og fysisk tilrettelegging av
gang- og lekearealer i skolegårdene, Samt om det er
HC parkeringsplass tilknyttet skolen.
5. Vegetasjon - beskriver overordnet hvordan grøntmiljøet på skolen oppleves og beskriver hovedtrekk i
vegetasjon.
6. Tekniske løsninger. Redegjør for hva dekker det er i
skolegården. Beskriver trafikale forhold som sykkelparkering og parkering. Hvordan belysning og renovasjon er
løst.
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Prosjekt Skolegårder: Her beskrives hva som er gjort i
skolegården i regi av prosjekt skolegårder og når dette er

gjort. For skoler hvor delprosjekter ikke er gjennomført
beskrives også grunnen for dette.

Vurdering: Her beskrives landskapsfaglig vurdering av
tilstand, evt. driftsutfordringer og kvalitet på skolegården
kort. Det gis vurdering på om det fremtidige behov i
skolegården. Vurdering baseres på gjennomførte
registreringer i 2008 og 2018, samt driftsforhold som
forvalter har informert om.
Fremtidige behov i skolegården: Beskriver aktuelle
tiltak for å bedre kvaliteten i skolegården.

BEREGNING AV SKOLEGÅRDSAREAL
Regulert skolegårdsareal brukes som avgrensning for
skolegårdene, da dette arealformålet er juridisk bindende.
Arealet oppgis i dekar.
For å beskrive arealer for aktiviteter og opphold i
skolegården er bygningsmasse, parkeringsareal for
bilparkering og kiss n’ ride soner for bil trukket fra i
arealregnskapet for skolegården (unntatt: små boder og
frittstående skur). Bygg og parkeringsplasser som ligger i
regulert skolegårdsareal følger avgrensninger fra kommunalt anleggsregister. Der avgrensning manglet er den
grovt utregnet i kartprogram. Dette gjør at arealene ikke
er 100% nøyaktige, men er regnet ut med lik metodikk og
dermed sammenlignbare. Sykkelparkering for elevene i
skolegårdene er medregnet i arealregnskap for skolegårdene, fordi sykkelparkeringen er en møteplass for
elevene og kan innby til lek.
Tilgrensende friområder, idrettsanlegg og lekeplasser er
viktige ressurser for skolene. Naboskap må derfor tas
med i vurderingen av kvalitet. Når tilgrensende areal har
funksjon og verdi for uteopphold, aktiviteter og lek nevnes
dette i teksten, vises ikke i arealregnskapet. Beregnet
skolegårdsareal må av denne grunn anses som veiledende.

TEGNFORKLARING
I presentasjonene for de enkelte skolene vises kart av
skolen. Det ert forklarende tekst på kartene som viser
innholdet i skolegården. I tillegg er følgende symboler og
grunnlag brukt:

K ARTGRUNNLAGET
Kartgrunnlaget har ortofoto fotografert i 2017.
Med ortofoto menes et geografisk referert flyfoto i
målestokk. Nord er oppover på alle kartene. Se karteksempel til høyre.
På ortofotet er det inntegnet et gjennomsiktig kartlag som
viser gjeldende detaljreguleringsformål. Se bilde til høyre.
Her vises avgrensingene for skolegårdens areal. Der
skolegårdene ikke er detaljregulert, nyttes kommuneplanen som plangrunnlag. Både detaljreguleringsplan og
kommuneplan er juridisk bindende planer.
Rød =
Regulert arealformål til offentlig tjenesteyting.
Grønn = Regulert arealformål offentlig friområde.
Gul =
Regulert arealformål boligbebyggelse.
Se karteksempel til høyre.

MÅLESTOKK
Målestokken på et kart forteller om avstanden vi fysisk
måler på et kart i forhold til den reelle avstanden dette
utgjør i terrenget.  De fleste kartene i denne rapporten er  
i målestokk 1:1500. (1 cm på kartet tilsvarer 15 meter i
luftlinje). Hvis skolegårdens størrelse eller form har gjort
det naturlig, er målestokk 1:2000 brukt. Dette er markert
på kartene. Se karteksempel til høyre.
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PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Sonene som er markert med gressgrønn farge viser
arealer som er planlagt, opparbeida og finansiert
gjennom prosjekt skolegård i perioden 2008-2018. Se
kart til høyre.

INNGANGER OG ADKOMSTER

Inngangene viser hvor det er mulig å komme inn og ut av
bygningene. Inngangene påvirker bruk og naturlige
gangmønstre. Fremkommelighet og rømningsveier ved
brann skal ivaretas i skolegårdens utforming. Inngangene
er markert med blå piler. Se illustasjon til høyre.
Adkomster defineres her som hovedadkomstveier for
gående, syklende og bilister til skolen. Adkomstene er
markert med røde piler.Se illustrasjon til høyre.
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Resultatene fra spørreundersøkelsen til elevrådet på den
enkelte skole vises som dette på skoleoppslagssiden.
Svaret oppgis i en skala fra 1-5 hvor 5 er best. For de
skolene som ikke har svart vises ikke noe tall på siden.
Fullstendig svar fra skolene vises på side 15. Se illustasjon til høyre.
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Skolen ble bygget i 1963. Skolen ligger nær Åsen, øst for E39 og
grenser inntil friområde Hjalmar Johansens gate friareal i vest og
nord. Auglend skole har avdeling for hørselshemmede.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolen er tospråklig. Norsk og tegnspråk er sidestilte
målformer. Skolebyggene er modernistiske murbygg i 1-2
etasjer som er plassert spredt utover tomten slik at
skolegården deles i mindre rom. 7. klasse og ungdomstrinnet for hørselhemmede holder til i samme bygg som
Auglend Barnehage. Et ombygging- og nybyggsprosjekt
ble ferdigstilt i 2008. Aktivitetssonen øst i skolegården og
opparbeidelse av basketbane med asfalt dekke på den
tidligere parkeringsplassen ble gjennomført i denne
prosessen. I friområdet nord for skolen er en fotballbane
som nyttes av elevene. Det er gangavstand til Vannassen
friområde fra skolen.

Skolen ligger på sørsiden av et høydedrag. Høyeste
punkt er i nordvest med fall mot vest og sør. Det er fem
meters høydeforskell på tomta. Plasseringen av bygningene på tomten gjør at skolegården har noe lav arealutnyttelse til leke- og aktivitetsformål, da nordsiden av
byggene ikke er tilrettelagt for aktiviteter. Skolegården har
kunsterisk utsmykning - en lekeskulptur av Hugo Frank
Watne. Den lødde natursteinsmuren mot Auglend
barnehage er et kulturminne og et spor fra da Auglend
var en gård.

Bydel: 		
Klassetrinn:

30

Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hillevåg bydel
1.-7. klasse for hørende
1.-10. klasse for hørselhemmede
(5,3% av elevene er hørselhemmede)
30
19,12 daa  
= 0,51 daa pr. klasse

1. Aktivitetsområder                                  
-

Ballbane på asfalt
Basketlekekurv (tilfeldig hvor ballen kommer ut)
Basketkurv på fasaden
Basketballbane
Liten fotballbane
Sone for motorisk lek med femkant huske, 		
lekeskulptur, klatrevegg og karusell
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- Sone for motorisk lek med gyngebro, balansestokker,
et lite klatretårn, og to husker
- Asfaltflate for ballspill
- Oppmalte spill på asfalt (sjakk, tallspill, edderkoppnett)
- Klatresteiner
- Sone for motorisk lek med balansetau, høy armgang
og to turnstenger.
- Sandlekeareal er opparbeida mellom bygningene ved
de to gangveiene som forbinder den vestre og østre
delen av skolegården. Sandkassen preges av alder og
slitasje.

2. Møteplasser                                                      
-

Drikkefontene
Sittetrapper ved asfaltflaten
Klatresteiner
Under uværstak foran inngangene

3. Stillesoner         
Det er ingen tilrettelagte stillesoner i skolegården. Det er
en del trafikkstøy fra E39.

4. Universell utforming            
Planløsningen er ikke logisk, men det god dekning av
informasjonskilt om byggene. Det er ikkeHC-parkeringsplass tilknyttet skolen. Hovedadkomsten, områder for
ballspill og interne gangveier har god fremkommelighet
for alle med slakt terreng og høy andel harde flater.
Hoveddelen av lekeområdene har ikke fremkommelighet
for alle. Det er mangler vedrørende belysning, utendørs
trapper og underlag.

5. Vegetasjon
Det er en stor løvtrerekke øst i skolegården. Trerekken
skjermer for vind og er et viktig miljøskapende element. I
tillegg er det solitærtrær spredd rundt i skolegården. Det
er noen buskfelt langs fasadene. I tillegg er det høy andel
gressbakke i nord og noe gressplen på sørsiden. Buskfelt
og trær preges av høy bruksslitasje.

6. Tekniske løsninger
- Dekket i skolegården er hovedsakelig asfalt.
- Hovedsykkelparkering er vest i skolegården ved
hovedadkomsten. Det er også et sykkelstativ ved
parkeringen.
- Parkering for ansatte er løst vest i skolegården.
- Det er etablert tre nedgravde avfallscontainere ved
parkeringsplassen.
- Kiss and ride rundkjøring er etablert i enden av
hovedadkomstsveien til hovedbygget.
- Eldre fasadebelysing ved innganger. Og nyere parkbelysning langs gang og sykkelvei sør i skolegården.
- Aktivitetsflaterhar ikke belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolegården i 2008. Det er
ikke utført prosjekt i regi av prosjekt skolegårder her.
Skolen er nå prioritert for første delprosjekt i Prosjekt
skolegårder. Prosjektoppstart er i 2019 og byggefase i
2020.    

VURDERING
Anlegget preges av høy alder. Det er stort behov for å
utbedre universell utforming, utvide aktivitetstilbudet,
oppruste dekker og gjennomføre overvannstiltak i
skolegården. Prosjekt skolegård har til nå ikke bidratt til å
øke kvalitetene i skolegården.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Oppgradere og lage flere leke- og aktivitetsområder.
- Tilrettelegge aktive møteplasser.
- Tilrettelegge grønn møteplass tilrettelagt for
undervisningsformål, gjerne med terrengformer.
- Utbedre sandlekttilbudet.
- Oppruste dekker og buskfelt.
- Utvide sykkelparkering og tilføye sparkesykkelstativ.
- Tilrettelegge lokal overvannshåndtering.
- Utbedre lysanlegg, særlig lys ved hovedinngang.
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Skolen ligger sentralt på Hundvåg og grenser inntil Hundvåghallen,
Hundvåg idrettspark og Hundvåg skole. Skolen ble bygget i 1987
med fasade i tre og ligger i et skålformet terreng.
OM SKOLEN
Skolebyggene er lave bygg ( 1-2 etasjer) oppført i hvitmalt
treverk og rød teglstein. Skolen ble rehabilitert tidlig på
2000-tallet og utvidet med to tilbygg i 2014. I den
forbindelse ble det anlagt ny trapp til idrettsparken og
noen nye benker. Det ble ikke gjort tiltak for å utvide
aktivitetstilbudet i skolegården i denne prosessen.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hundvåg bydel
8-10. klasse
13
7,1 daa  
= 0,55 daa pr. klasse
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Plasseringen og høyden på byggene med tilbygg i
gårdsrommene gir en lite arealeffektiv løsning for
aktivitets- og oppholdsareal. Skolegården ligger i et

skålformet terreng og er delt i to nivå. Terrenget tas
hovedsakelig opp i bygningsmassen og det er ramper og
trapper mellom nivåene. Det er fem meters høydeforskjell
på tomta med fall fra nordøst mot nordvest-vest. Basketbanen ligger på det laveste nivået i vest og skolegården
for øvrig ligger på et øvre nivå med trapper og ramper
opp til idrettsparken og Hundvåghallen.

1. Aktivitetsområder                                  
- Basketballbane med kurver på asfalt.

2. Møteplasser                                                      
- Benker i grupper i gårdsrom.
- Eldre uværsskur sør for basketballbanen.
- Atriet (ikke tilgjengelig fra skolegården).

3. Stillesoner         
- Den lille skoleskogen har funksjon som stillesone.
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4. Universell utforming            
Generelt har skolegården lav grad av universell utforming. Planløsningen er ikke logisk og intuitiv. Skolebygget med korsforma arkitektur kan oppleves vanskelig
å orientere seg rundt grunnet mange vinkler, fasadeutspring og det høye antallet innganger.
Ingen adkomster oppfyller krav til universell utforming.
Adkomst til hovedinngangen er brattere enn 1:12. Det er
mangler ved skilting, kontrast, ledelinjer og utendørs
trapper i anlegget.

5. Vegetasjon
Skolegården har variert vegetasjon med frodige trær og
buskfelt. Den lille skoleskogen på kollen sør i skolegården er særlig miljøskapende og løyer for vind.
Generelt virker flere av buskfeltene, særlig mot idrettsparken noe gjengrodd og preges av ugras.
Hovedinngangen markeres med en gruppe søyletrær.
Betongplantefelt med trær i kumrør har trær som ikke
trives, flere er gått ut.

6. Tekniske løsninger
-

Dekket i skolegården er hovedsakelig asfalt.
Offentlig parkeringsplass ved Hundvåghallen.
Kiss and ride er ikke anlagt.
Hovedsykkelparkeringsplass er løst på østsiden av
bygget. Det er sykkelparkering ved gang og sykkelveien sørvest på tomta og i det nordvestre hjørnet.
Sykkelstativene er av eldre modeller. Kapasiteten
virker tilstrekkelig.
- Det er etablert nedgravde avfallscontainere ved
Hundvåghallen. ParkAvfallsspann er en integrert del av
møbleringen i skolegården.
- Eldre fasadebelysning på bygg. Veilysmaster langs
gang og sykkelvei. Blanding av nyere og eldre parklysmaster i skolegården. Aktivitetsflatene har ikke
belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER                    
Det ble utført analyse av skolegården i 2008. Prosjekt
skolegård hartil nå ikke bidratt til å øke kvaliteten i denne
skolegården. Skolegården er prioritert for delprosjekt i
prosjekt skolegård i perioden 2020-2022.

VURDERING
Gårdsrommet er en lun møteplass med møbler.
Naboskapet til idrettparken supplerer elevenes muligheter for ballspill og er mye brukt. Anlegget har lav grad
av universell utforming, lite aktivitetstilbud og preges av
alder og slitasje. Det er større mangler på trappeanlegg
som manglende rekkverk, råteskader og løse heller.
Råteskade oppdaget i bærende trekonstruksjoner ved
nivåforskjell. Det er overvannsutfordringer i skolegårdens
nedre nivå. Vegetasjonen er frodig, men gjengrodd.
Kvaliteten i skolegården er redusert siden 2014 ved at
skolegårdens areal ble redusert og bordtennisbord fjernet
uten at nye aktiviteter ble tilført. Det er stort behov for å
oppruste anlegget, bedre fremkommeligheten og
aktivitetstilbudet. Full opprustning anbefales.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utbedre universell utforming. Særlig fokus på hovedinngang, informasjon og dekker.
- Utbedre trappeanlegg og lysanlegg.
- Utbedre mur, trapper og terrengformasjon mellom
øvre og nedre nivå.
- Effektivisere areal for ballspill, etablere ballbinge med
flerfunksjonsmål og tilrettelegge for flere aktiviteter.
- Utbedre aktivitetstilbudet.
- Utbedre vegtasjonsfelt.
- Etablere åpne løsninger for overvannshåndtering.
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Skolen ble etablert i 1861 og ligger i dag inntil Buøy stadion mot
nord, Vanntårnet friområde i øst, Buøy skole friområde i sør og
Skipsbyggergata (hovedveien til Hundvåg) mot vest.
OM SKOLEN
Skolen er en av de eldste skolene i Stavanger. Skolen er
trinnvis utbygd med et tilbygg i 1954 og gymsal på
60-tallet. Et nybygg ble bygget i 1997. Skolen fikk ny
gymsal i 2015. Skolebyggene er oppkalt etter ferjene som
gikk til Buøy før fastlandsforbindelsen ble etablert på
70-tallet; Majoren, Øybrua og Trippen.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hundvåg bydel
1.-7. klasse
7
9,41 daa  
=  1,3 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
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Skolen ligger på en høyde i landskapet mellom to koller i
landskapet, vanntårnet og «Hompen» mot Nord. Vanntårnet øst for skolen er et vernet kulturminne. Terrenget
er bratt, med fall mot vest til Skipsbyggerveien og fall mot

øst ned gang og sykkelveien. Den vestre delen av
skolegården er løst som et nedre flatt nivå. Det er varierte
uteområder og flotte grøntareal med lekeskog i nærmiljøet. I friområdet er det Aktivitetsløype med hoppesopper, balansebommer og grillplass. En runestein fra
bronsealderen står i skolegården. Runesteinen er et
automatisk freda kulturminne. Steinen er fra fjell som ble
sprengt ved anlegging av Runeveien. Skolegården har
kunsterisk utsmykning. Kunstverket ”Skultpurell installasjon” av Jenny Alnes ble avduket i 1997. Skulpturen
består av av tre søyler og tre kuler.

1. Aktivitetsområder                                  
-

Ballbane med flerfunksjonsmål
Hockyeybane
Basketballbane
Sandvolleyballbaner
Tunellrutsjebane
Oppmalte spill på asfalt (Sjakk, tallspill og paradis)
Ballvegg
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- Sone for motorisk lek med dobbelt vippedyr, flerfunksjonutstyr med klatre-, henge- og slengelek,
brannmannstang og rørutsjebane, hoppesopper,
fulgeredehuske og karusell
- Skateområde med ramper og rails
- En enkel sandkasse med sittekant ligger avskjermet til
ved Huset i skogen.

2. Møteplasser                                                      
-

Drikkefontene
Grill
Benkebord tilknyttet uværskur og platting ved grill
Tre benker ved inngangen til Øybua.
Tre benker ved ballbane

3. Stillesoner         
Skogen i friområdet er en viktig stille sone.

4. Universell utforming            
- Lekearealene sør i skolegården er tilgjengelige for alle.
Skolegården har generelt lav grad av universell utforming, mye grunnet bratt terreng. Planløsningen er delvis
logisk og intuitiv. Man ”går rett på” hovedinngangen fra
hovedadkomst. Hovedinngangen mangler trinnfri
adkomst. Det er HC-inngang med rampe ved andre
innganger. HC-parkering er ikke etablert. Gangforindelsen fra ansattparkeringen er løst med trapper. Det er
mangler ved trapper, ramper, fallforhold og kontraster.

5. Vegetasjon
Skolegården oppleves grønn da den ligger i naturlig
furuskogsvegetasjon og blandingsskog med innslag av
bjørk, pors, røsslyng og blåbærlyng. Det er også flere
store bjørketrær i skolegården.

6. Tekniske løsninger
- Det harde dekkene i skolegården er av asfalt. Det er
oppgrusa stier i skogsarealene.
- Parkering for ansatte er samlokalisert med stadion.
- Kiss and ride er ikke etablert, men er planlagt i
reguleringsplan. Det er trafikksikkerhetsmessige
utfordringer ved henting og bringing av elever.
- Hovedsykkelparkering finnes ved Trippen og er
supplert med stativ ved gymsalen og sør i skolegården.
- Renovasjon er løst med to nedgravde avfallscontainere i skolegården.
To bioavfallsdunker står ved Majoren.
- Utfordringer med overvann grunnet terreng.
- Eldre fasadebelysning på bygg.
Aktivitetsområdene har ikke belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utført registrering og analyse i 2008. To delprosjekt er gjennomført. Det første omfattet sone for
motorisk lek, møteplass, gangsti til Vanntårnet, sandvolleyballbanen og aktivitetsløypa i friområdet. Prosjektet
ble bygget ut i to trinn og ferdigstilt i 2011. Det andre
delprosjektet omfattet ballbanen, hockeybanen asfaltmalingen, tunellrutsjebane og møteplassen ved inngangen.
Prosjektet ble bygget i 2017.

VURDERING
Skolegården er nylig opprustet og har høy kvalitet på
store deler av utearealene. Vegetasjonen i friområdet gir
stedegne grønne kvaliteter. Aktivitetene i friområdet og
idrettsparken supplerer tilbudet i skolegården på en god
måte. Prosjekt skolegård har i stor grad bidratt til å øke
kvaliteten på skolegården. Det er behov for nytt delprosjekt, men dette bør ikke få høyeste prioritet grunnet
nylig gjennomført opprustning. Kiss and ride bør
etableres, som veiprosjekt med egen finansiering.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Oppruste sandlekearealet.
Utbedre universell utforming og lysanlegg.
Åpne løsninger for lokal overvannshåndtering.
Etablere Kiss and ride.
Sparkesykkellparkering.
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Byfjord skole
Byfjord skole ble bygget i 1966 og ligger inntil Tastaveden skole
sentralt på Tasta. Skolegården ligger inntil Tastaveden kunstgressbane og aktivitetstilbudet der nyttes av skolen.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolen er bygget i mur og tegl. Skolen het opprinnelig
Veden skole. Navnet ble endret i 1968 da det ble vedtatt
at ungdomsskolen som skulle bygges på nabotomten
skulle hete Tastaveden. Skolen ble fullt rehabilitert i 2005.
Det er kunsterisk utsmykning på fasaden av skolebygget
med tilknyttet skulptur og lekeskulptur i skolegården.
Kunstverket ”50 M.O.H” er laget at Turid Uldal og ble
avduket i 2007.

Skolegården ligger i hellende terreng med fall fra nord
mot sør. Det er 5 meters høydeforskjell på tomta.
Skolegården er løst i tre nivå med parkeringsplassen på
et øvre nivå, basketbanen på et mellomnivå. Øst og
sørsiden av skolegården utgjør et nedre nivå med leke og
aktivitetsområder. Tastaveden kunstgressbane grenser til
skolegården og her finnes hoppegrop, sandvolleyballbane og grusbane som brukes av elevene i friminuttene.
Det er oppsatte treningstider på kunstgressbanen.
Skolegården ble redusert med ca. 2,4 daa, da Tasta
modulbarnehage ble oppført der det tidligere var ballbane
med grusdekke. Barnehagen er midlertidig.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
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Tasta bydel
1.-7. klasse
26
4,46 daa  
= 0, 17 daa pr. Klasse

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for motorisk lek som har to flerfunksjonsutstyr
med rutsjebane, klatre-, balanse-, henge- og snurrelek.
- Sone for motorisk lek som har et flerfunksjonsutstyr
med rutsjebane, dobbel rørrutsjebane, brannmanns-

stang, armgang, klatre-, henge- og balanselek.
- Basketball på asfaltflate.
- Et bordtennisbord.
- Sone for hoppe- og balanselek med balanse-løype,
asfaltkoller, tre trampoliner, og skaterail på betongkolle
- 5-kant huske.
- Lekelandskap med klatremur, bro, klatrenett, balanseog rollelek, armgang, skrå turnstang og balansebom.
- Oppmalte spill på asfalt (sjakk og del av kunstverket)
- Sandkasse med sittekant i tre finnes ved amfiet.
Sandleken er etablert i en åpen del av skolegården,
inntil gangsone uten skjermende vegetasjon.

2. Møteplasser                                                      
-

Sittekant i granitt rundt sandbasseng
Lekelandskap
5-kant huske
Amfi (i stående rundstokk)
To brede benker ved buskfelt.
En gruppe runde benker.

3. Stillesoner         
Det er ingen tilrettelagte stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Lekelandskapet, sone for hoppe-og balanselek og
basketbanen er fremkommelig for alle. Skolegården har
generelt lav grad av universell utforming. Planløsningen
oppleves ikke enkel og intuitiv. Det er kan være vanskelig
å orientere seg til hovedinngangen. Ramper mellom
nivåene er bratte. Det ikke er HC parkering. Det er
mangler angående kontraster, ledelinjer, trapper og lys.

5. Vegetasjon
På nordsiden avgrenser en trerekke av kraftigvoksende
gran og bjørk skolegården. Plantefelt gir et grønt preg til
skolegården, men generelt er det lite grønt i forhold til
andel harde flater. Det er høy bruksslitasje på plenareal. I
buskfeltene tilknyttet lekearealene er det lekt og hoppet i
slik at mange greiner er knukket.

6. Tekniske løsninger
- Det harde dekkene i skolegården er av asfalt.
- P-plass på nordsiden av bygget.
- Kiss and ride er etablert ved parkeringsplassen og delt
med Tastaveden skole.
- Hovedsykkelparkering er på nordsiden av skolebygget.
- Det er ingen containere i skolegården. Renovasjonen
er samlokalisert med Tastaveden skole. Det er
avfallsdunker intergrert i møbleringen i skolegården.
- Eldre fasadebelysning på bygg og eldre parklysmaster
langs gangareal. De fleste Aktivitetsområdene  har
belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registreringer og laget disposisjonsplan for
skolegården i 2008. To delprosjekt er gjennomført,  
Delprosjekt 1 ble bygget i 2010 og omfattet lekelandskapet med lekeutstyr og basketbane. Delprosjekt 2 ble
bygget i 2013 og omfattet  balanseløype,  tre trampoliner,
5-kant huske og loop benker.

VURDERING
Det er grei bredde i aktivitetstilbudet tilknyttet skolegården. Det er behov for opprusting av uteanlegget mt.
på universell utforming. Prosjekt skolegårder har i stor
grad bidratt til å øke aktivitetstilbudet tilknyttet skolen.
Anlegget preges allikevel av en del bruksslitasje og det er
behov for overvannstiltak. Barnehagen som er oppført på
skolens fotballbane har redusert aktivitetstilbudet. Det er
behov for nytt delprosjekt, men dette bør ikke få høyeste
prioritet grunnet gjennomførte delprosjekt.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

4

Utvide aktivitetstilbudet
Møteplasser under tak.
Utbedre universell utforming.
Utbedre lysanlegg.
Etablere åpne løsninger for lokal overvannshåndtering.
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Skolen ble bygget i 1958 og er samlokalisert med Lycée Français
De to skolene deler skolegård. Skolebyggene og skolegården ble
totalrenovert i 2015-2016 i regi av Stavanger Eiendom.
OM SKOLEN
Byggene er plassert på den nordre delen av tomta. Lycée
Français planlegges nedlagt høsten 2019 og den Britiske
skolen (BISS) blir ny leietaker. Skolen ligger sentralt på
Eiganes. Stavanger stadion er nærmeste nabo mot øst
med idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, park og digital
lekeplass.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Eiganes og Våland bydel
1.-7. klasse
19
13,68 daa (opparbeidet areal)
= 0,72 daa pr. klasse

			

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolegården er nylig opprustet og holder høy standard.
Terrenget er relativt flatt. Det er to meters høydeforskjell
på tomten med fall fra nordvest til sørøst. Bygningenes
plassering gir god rominndeling med hovedandel av
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sørvendt lekeareal. Ballbingen ble etablert i 2008. Viking
finansierte prosjektet og har treningstider på ballbingen
på ettermiddag og kveldstid.

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for ballspill med ballbinge som har kunstgrasdekke og belysning samt en basketkurv på asfalt.
- Sone for motorisk lek og klatring med balanseline og 6
balanse/sitteelementer, karusell og klatrenett
- To bordtennisbord.
- Lekelandskap i asfalt med sirkulære terrenghøyder.
- Fugleredehuske og tre hengekøyer i gruppe.
- Sone for motorisk lek i vest med flerfunksjon utstyr
med rørrutsjebane, brannmannstang, klatre- og balanselek og balanseballer
- Sone for motorisk lek i nord med klatreutstyr i betong,
bred sklie, balansebom, klatrestabel, lekebåt og flerfunksjonsapparat med klatre-, henge- balanse-, sklie- og
rollelek.
- Paradis og andre oppmalte leker på asfalt.
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- Basketkurv med oppmalt spillflate på asfalt.
- Utendørs trimpark med 5-kant huske, ribbevegg i to
høyder, armgang, hengearmgang og balansebom.
- Klatrevegg under tak.
- Sone for motorisk lek hos de minste barna med en stor
klatretrestamme, en spiral av morenestein, en klatrestabel, et lite klatrenett, et større klatrenett, og to
multifunksjonsapparater med rolle- klatre-, balanse,
henge-lek og rutsjebane tilknyttet området.
- Sone for sandlek ligger sør i skolegården. Sandkassen
har vannpumpe og vannrennesystem.

2. Møteplasser                                                      
Det er varierte møteplasser fordelt i skolegården med
sittetrinn, sittemurer, benker og bord enkeltvis og i
grupper. Det er møteplasser med sittemuligheter skjermet
for vær under tak ved klatreveggen og ved hovedbyggets
vest- og sørside. Husker og hengekøyer er planlagt med
funksjon som aktive møteplasser.

3. Stillesoner         
- Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Generelt er det gode løsninger for universell utfoming.
Det er høy andel av harde dekker med naturlige ledelinjer. Mange av lekearealene er utformet med gummidekke som fallunderlag. Hovedinnganger i det nye bygget
er godt markert med kontrastfarger. Kombinert med det
flate terrenget er det god fremkommelighet for alle.
Sittetrinn under tak, sandlek og trimparken er ikke
fremkommelige for alle.

5. Vegetasjon
Skolegården oppleves grønn og frodig. Eksisterende trær
ble bevart under anleggsarbeidet i 2015. Grøntanlegget
for øvrig er i etableringsfasen med høy andel buskbeplantning og innslag av frodig plen. Det er god variasjon
mellom vintergrønne og løvfellende arter. Det er innslag
av opphøyde plantekasser med sittekant. Asken på
østsiden har funksjon som landemerke og trerekken i
sørenden avgrenser godt mot boligbebyggelsen.

6. Tekniske løsninger
- Det harde dekkene i skolegården varierer mellom
asfalt, belegningstein og plasstøpt gummidekke.
- Parkeringsplass for ansatte er nord i skolegården.
- Kiss and ride er løst som parkeringslommer i Dues vei.
Skolen melder om manglende kapasitet ved denne og
at det oppstår trafikkfarlige situasjoner ved henting og
bringing.
- Hovedsykkelparkering med sykkelskur og stativ er løst
nord i skolegården. Det oppleves som at det er god
dekning av sykkelparkering med mindre sykkelparkering ved alle adkomstene og langs alle bygg.
- Avfallsspann er en integrert del av møbleringen.
Nedgravde søppelcontainere står i Dues vei.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER

Det har ikke vært behov for delprosjekt i prosjekt
skolegårder grunnet opprustningen av skolegården i
Stavanger eiendoms prosjekt.

VURDERING
Skolegården holder svært høy kvalitet på anlegget og
aktivitetstilbudet. Anlegget er velholdt og det er god
utnyttelse av arealet til aktiviteter. Høy andel av skolegården er tilrettelagt som aktivitetsområder. Her er det
varierte lekefunksjoner med ulike leketemaer fordelt
rundt i skolegården. Aktivitetstilbudet suppleres på en
god måte av naboskapet til Stadionparken. Prosjekt
skolegård har i noe grad bidratt til skolegården. Grunnet
opprustningen i forbindelse med renoveringen av skolen
er det er ikke behov for delprosjekt i Prosjekt skolegårder i nær fremtid.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN

4

- Etablere sparkesykkelparkering.
- Utbedre tilbudet for kiss and ride.
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Skolen ble ferdigstilt i 1981 og ligger sør i Stavanger kommune.
Skolen grenser inntil Eikeberget friareal mot vest, den britiske
internasjonale skolen og Knudamyra idrettsanlegg mot sør.
OM SKOLEN
Skolen ble rehabilitert i perioden 2006-2009 og det ble
bygget nytt tilbygg i nord. Skolen er et modernistisk
murbygg med innslag av teglstein. Bygningene er spredt
utover tomta, på de sentrale og flateste områdene. I det
tilgrensende friområdet er det ballbane med ballvegg,
fotball og basketmål som nyttes av elevene i friminutt.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hinna bydel
1.-7. klasse
21
10,96 daa  
=  0,52 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
Plasseringen av bygningene på tomten skaper mange
små rom med mye terreng. Terrenget er bratt. Det er 11
meters høydeforskjell på eiendommen med fall fra
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nordvest mot sørøst. Mye av høydeforskjellen tas opp i
natursteinsmurer og trapper mellom friarealet og
skolegården.
Skolegården har to kunstverk. Vest i skolegården står
bronseskulpturen Historien av kunsteren Arne Vinje
Gunnerud fra 1987 som er inspirert av norrøn mytologi og
vikingtiden. Installasjonen Utsnitt av Nils- Thomas Økland
som ble avduket i 2015. Kunstverket er inspirert av
områdets historie, arkeologiske funn (Gausel-dronninga)
og en arkiologisk utgravingsmetode kalt sjakkmønstergraving. Det er planlagt som et sosialt samlingspunkt.

1. Aktivitetsområder                                  
-

5-kant huske
Balanseløype med gyngebro og balansestokk
Taubane
Amfi
Klatrestativ
To bordtennisbord
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- Ballvegg
- To basketkurver på fasaden
- Sone for motorisk lek med flerfunksjonsutstyr med rørrutsjebane, klatre-, henge-, slenge-, og balanselek.
- Sone for motorisk lek med nytt flefunksjonsutstyr med
klatre- henge- snurre- og balanselek nord i skolegården. Rutsjebane ettermonteres i 2019.
- Sone for rollelek med to lekehus og stammeskog.
- Sandkasse med rundstokkavgrensning.
- Hinderløype i friområdet.

2. Møteplasser                                                      
-

Kunstinstallasjonen ”Utsnitt”
Bålplass
Amfiene
Sittetrappene
To lange benker med bord foran hovedinngangen.
Benker under tak ved kunstverket ”Utsnitt”
Lang benk ved sone for motorisk lek vest i skolegården

3. Stillesoner         
Skogen på Eikeberget har viktig funksjon som stillesone.

4. Universell utforming            
Planløsningen er til dels logisk og intuitiv. Det er enkelt å
orientere seg fra parkeringsplass til hovedinngang.
Skolegården har store terrengforskjeller som gjør
fremkommelighet til østsiden av skolegården utfordrende.

5. Vegetasjon
Eikeberget friområde har naturlig blandingsskogsvegetasjon som har viktig funksjon som naturlekeområde.
Skolegården oppleves grønn da variert trevegetasjon
omkranser skolegården. Buskfelt og gressareal myker
opp de harde flatene og skogen gir en grønn miljøskapende ramme til skolegården. Vegetasjonen har viktig
funksjon som romskapende element i skolegården.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården er asfalt med betong
belegningstein foran hovedinngangen og østsiden av
bygget. Overgang til oppgruset sti i friområdet.
- Det er kiss and ride rundkjøring nord i skolegården.
- I rundkjøringen er det tre nedgravde avfallscontainere.
- Hovedsykkelparkering er løst ved parkeringsplassen
og supplert med to eldre stativ sør i skolegården.
- Blanding av eldre og nyere parkbelysning i skole
gården. Eldre fasadebelysning på bygg.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registrering og analyse av skolegården i
2008. Et delprosjekt er ferdigstilt våren 2019. Prosjektet
omfatter hinderløype i friområdet, nye bordtennisbord,
opprustning av lekeområde i nord med et stort flerfunksjonsapparat, lekelandskap i gummi, to lekehus, en
stokkeskog, og tre turnstenger, nytt gummibelegg under
eksisterende taubane og hengebro. Det ble gjort overvannstiltak med utskifting av slukrennen på vestsiden av
skolebygget som tar overvann fra friområdet. I tillegg ble
sykkelparkeringstilbudet utvidet både i nord og i sør.

VURDERING
Skolegården har viktige stedegne kvaliteter med stor
lekeskog tilknyttet skolegården. Bygningenes sentrale
plassering på tomten gjør at aktivitetene er spredt rundt
bygningene. Hele skolegården er mye brukt av elevene.
Bratt terreng gir utfordringer ved håndtering av overvann
og avrenning av løsmasser fra friområdet. Prosjekt
skolegårder har i stor grad bidratt til å øke kvaliteten på
skolegården med de nye lekeområdene. Det er allikevel
behov for nytt delprosjekt på sikt for å øke aktivitetstilbudet, universell utforming og overvannshåndtering.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Utbedre universell utforming bl.a. utbedre lysanlegg.
Åpne løsninger for lokal overvannshåndtering.
Oppruste leketilbudet, særlig sandlek.
Sparkesykkelparkering.

41

e n e me
elev
d

3

Skolen ble bygget i 1995. Gautesete er under ombygging fra
barne- og ungdomsskole til ungdomsskole, med større opprustning
av bygningsmassen, nybygg og opprustning av skolegården våren
2019. Elevene er relokalisert til midlertidige lokaler på Hinna.  

42

OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Omlegging fra barne- og ungdomsskole til ungdomsskole
gjør at antall klasser og sammensetning av klasser er
under endring. Bygningsmassen er under totalrenovering
og det bygges nybygg på skoletomta høsten 2018 til
våren 2019. Skolen er samlokalisert med Gausel
bydelshus med åpen barnehage og grenser inntil
Storaberget og Kvieberget friareal som er viktige
grøntarealer som brukes til lek. Nord for Skolen ligger
Gautesete hallen og friareal med kunstgressbane som
nyttes av skolen i undervisning og friminutt.

Skolen ligger i et skålformet terreng i landskapet hvor
friområdet vest for skolen og øst for skolen ligger høyere i
terrenget.  Det er 8 meters høydeforskjell på tomta, hvor
laveste punker sør i skolegården og høyeste punkt ligger
langs østsiden av tomta.
Skolegårdens innhold har ikke blitt registrert da skolegården var et anleggsområde høsten 2018 når registreringene ble utført. Ny utomhusplan er godkjent i forbindelse med arbeidene, hvor følgende aktiviteter vil komme
på plass når byggearbeidet blir ferdigstilt:

Bydel: 		
Klassetrinn:
			
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

1. Aktivitetsområder                                  

Hinna bydel
6.-10. Klasse (vil bli 8.-10. Klasse når
dagens barnetrinn er utfaset)
15
7,98 daa  
=  0,53 daa pr. klasse

-

Fotballbane med kunstgrasdekke
Basketkurv med spillflate vest i skolegården
Basketkurv med spillflate sør i skolegården
Trimpark med armgang, paralellbøyler og pull up.
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- Sone for balanselek med seks balanseballer og to
slakkliner.
- To bordtennisbord
- Sandlek blir avviklet etter omlegging til ungdomsskole.

2. Møteplasser                                                      
- 4 sosiale soner med benker i grupper
- Amfi

3. Stillesoner         
Grøntareal på vestsiden av bygget oppleves rolig.

4. Universell utforming            
Universell utforming bør vurderes når anlegget er
ferdigstilt.

5. Vegetasjon
Det vil plantes til nye grasbakker, nye trær, ny trerekke
ved innkjørselen til skolen og romdannende buksbeplanting rundt den største sosiale sonen.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården er av asfalt med
innslag av dekorative store sirkler av brostein.
- Parkeringsplass deles med bydelshuset. Kiss and ride
er etablert foran hovedinngangen i sør med rundkjøring.
- Det er sykkelparkering ved adkomsten i syd og ny
sykkelparkering blir løst nord og sør i skolegården.
- Det er nedgravde avfallscontainere to steder i
nærheten av skolegården, ved kiss and ride rundkjøringen og nord for byggene.
- Det er eldre fasadebelysning på bygg. Interne gangareal og aktivitetssoner får nye lysmaster i pågående
byggearbeid.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse og disposisjonsplan for
skolegården i 2008. I 2011 ble det planlagt forprosjekt for
skolen ferdigstilt i 2013. Et lite prosjekt ble ble gjennomført i 2009 og omfattet paviljong med tre trenings-       
apparater. Disse er tilknyttet kunstgressbanen og er ikke
del av skolegården Et delprosjekt ble ferdigstilt i 2013 og
omfattet grusbane, gangveier, basketbane, nye trær,
balanseline og fugleredehuske.

VURDERING
Prosjekt skolegårder bidro i stor grad til å øke kvaliteten
på skolegården med delprosjektet som ble gjennomført i
2011 til daværende brukergruppe. Hovedelen av utstyret
er tilpasset for yngre barn og vil dermed avvikles grunnet
omleggingen til ungdomsskolen. Ny utomhusplan for
skolegården har tilpasset skolens utearealer til
ungdommer. Det har vært særlig fokus på endringer i den
søndre delen av skolegården som var uteoppholdsareal
for de yngre barna. Det kunne vært planlagt flere
aktiviteter som sandvolley, aktive møteplasser og større
sykkelparkering. Men å utvide aktivtietstibudet her er en
arealmessig utfordring grunnet skrånende terreng og høy

andel bygninger på tomten. Det er ikke behov for delprosjekt i prosjekt skolegårder her i nær fremtid, da
skolegården blir opprustet i pågående byggeprosess
som finansieres av prosjektet i regi av Stavanger
eiendom.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Bør vurderes på nytt når anleggsarbeidet i skolegården er ferdigstilt.
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Skolen ble bygget i 1988. På nordsiden ligger friområdet
Jåttåveien - Gamle Godesetveien. Mot vest, sør og øst grenser
skolen inntil boligbebyggelse. Godeset - Heddå friareal ligger i kort
gangavstand sør for skolen.
OM SKOLEN
Skolen er oppført i mur og tre, med innslag av glassfasade mot sør. Hovedinngangen er på et nedre nivå
adskilt fra skolegården mot Folkvangveien.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hinna bydel
1.-7. klasse
14
6,43 daa  
=  0,46 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
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Skolegården har variert terreng med 12 meter høydeforskjell på tomten. Fjellknausen ved flaggstangen er
skolegårdens høyeste punkt. Det er fall fra nord mot sør
og vest til Folkvangveien. Skolegården har naturlig
lekeskog som forlenges inn i friområdet. I friområdet er

det grill, kunstgressbane med lys og flerfunksjonsmål,
ballvegg og et eldre klatrestativ og som nyttes av skolen i
undervisning og friminutt. Spillflaten til basketkurven er et
kunstnerisk utsmykket utegulv på 100m2 med rød
markteglstein på 10x10cm. Kunstverket heter Utegulv og
ble anlagt i 1994. 71 førsteklassinger deltok dengang i
preging av teglsteinen med kunstneren Siri Haaskjold.

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for ballspill: Grusbane
- Basketkurv
- Sone for motorisk lek med flerfunksjonutstyr med
rørrutsjebane, turn, klatre- og balanselek.
- Sone for motorisk lek med fem husker, tre turnstenger
og en vippehuske i sandbasseng.
- Flater for ballspill på asfalt uten oppmerking.
- Lekeskogen er en sone for naturlek
- Det er etablert sandkasse sør i skolegården.
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Plaseringen mellom to asfaltflater som det spilles ball
på gjør at den ofte tas i bruk til ballspill.

2. Møteplasser                                                      
- Sittetrapper
- Benker og bord langs nordsiden av bygget.
- Lekeskogen

3. Stillesoner         
- Skoleskogen er en viktig stillesone.

4. Universell utforming            
Planløsingen oppleves ikke enkel og intuitiv. Hovedinngangen finnes på nivå adskilt fra parkeringsplass og
skolegårdens aktivitets- og oppholdssoner. Hovedinngangens fasade er UU tilrettelagt. Skolegården har store
terrengforskjeller som gir noe utfordrende fremkommelighet. Det er mangler vedrørende skilting, utendørs
trapper, ledelinjer, kontraster og stigningsforhold. Det er
ikke opparbeidet HC parkeringsplass.

5. Vegetasjon
Skogen i skolegården og friområdet er naturlig blandingsskog med høyt innslag av furu og bjørk. Skogen er et
viktig areal for naturlek. Det er flere store solitærtrær som
gir et grønt preg på de harde flatene. Bøketreet øst i
skolegården er et landemerke og klatretre. En frodig
trerekke avgrenser skolegården mot Folkvangveien.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården er av asfalt. Overgang
til oppgrusa stier i friområdet.
- Parkeringsplass for ansatte ligger vest i skolegården
og oppleves smal.
- Hovedsykkelparkering er løst langs gymsalen i nivå
med hovedinngangen.
- Kiss and ride er ikke etablert.
- Det er to nedgravde avfallscontainere ved hovedinn
gangen.
- Det er eldre fasadebelysning på bygg og parkbelysning
som til lys på noen av aktivitetsflatene.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolegården i 2008.            
I 2016-2017 ble et delprosjekt ferdigstilt. Prosjektet
omfattet sittetrappene, sone for motorisk lek med
flerfunksjonsutstyr, sandkassen med tilknyttet beplanting
og trapper. Samtidig med dette ble kunstgrasbanen i
friområdet planlagt i regi av Prosjekt skolegårder men
kunstgrasbanen ble finansiert av Stavanger Eiendom
grunnet fremtidige utvidelsesplaner.

Sikringstiltak bør prioriteres, da ballspill i skolegården er
svært populært. Det er konflikt mellom rolig lek for de
minste og de stores ballek. Det er stort forbedringspotensial vedrørende universell utforming og overvannshåndtering. Skolegården bør vurderes for nytt delprosjekt i nær fremtid grunnet de trafikkfarlige sitasjonene
som oppstår ved baller som renner til veien.

VURDERING

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN

Aktivitetstilbudet er variert og lekeskogen gir skolen gode
uteareal for fri lek. Prosjekt skolegårder har i stor grad
bidratt til å øke kvaliteten i skolegården med de nye
lekeområdene. Noe utstyr preges fortsatt av høy slitasje
og defekter. Det er trafikksikkerhetskonflikt ved ballek når
ballene renner ut i bilvei. Rygging ut fra parkering kan
også føre til trafikkfarlige situasjoner ved ballspill.  

-

Trafikksikringstiltak mot vei.
Utbedre flatene for ballspill, etablere ballbinge.
Tilrettelegge sone for rolig lek
Utbedre universell utforming
Sparkesykkelparkering
Åpne løsninger for lokal overvannshåndtering.
Kiss and ride.
Utbedre lysanlegg.
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M1:2000

Gosen skole
Gosen skole ble bygget i 1974. Bygg og skolegård ble fullt rehabilitert i 2009. Skolen har egen ATO avdeling for elever med
lærevansker. Skolen grenser til Sophus Bugges gt. friareal og er i
gangavstand til Madlavoll skole og Jernaldergården.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolen er et modernistisk gråmalt murbygg i en etasje, og
tilpasset i terrenget med to etasjer mot parkeringplassen.
Byggene er plassert midt på tomta, noe som skaper
mange romdannelser i skolegården.
Skolen har kunsterisk utsmykning i atriet utendørs med
tittel ”Pay back” og som er laget av kunsteren Stefan
Christiansen. Kunstverket ble avduket i 2013.

Adkomstpartiet har et stramt arkitektonisk formspråk som
står i stil til det modernistiske bygget. Terrenget i skolegården er relativt flatt med noe skråning mot nordøst. Det
er tre meters høydeforskjell på tomta. Parkeringsplassen
i nordvest utgjør et nedre nivå, ellers er skolegården i ett
plan. I skolegården finnes en samling av 56 norske
kumlokk. Prosjektet ble påbegynt i 2012 og  alle landets
fylker er representert i kumlokkene. Deler av skolegården
er opparbeidet som et nærmiljøanlegg. Dekke på
ballbanen og ved klatretårn ble opprustet med idrettsmidler og ble ferdigstilt i 2015.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
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Madla bydel
8-10. klasse
12
14,45 daa  
= 1,20 daa pr. klasse

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for ballspill: Ballbane med kunsgressdekke og
sandvolleyball.
- To bordtennisbord under tak.

- Sone for motorisk lek med spinner, karusell, balanse
utstyr, og flerfunksjonsutstyr med henge, klatre, og
slengelek.
- Sone for klatrelek med stort pyramideklatrenett.
- Det gyldne snitt og den gyldne spiral oppmalt på asfalt.

2. Møteplasser                                                      
- Amfiet – rolig sone midt i skolegården. Lunt og solfylt.
- Sittetrappene. God ryggdekning med muren i bakkant,
med utsikt over skolegården.
- Benker plassert inntil fasaden langs bygget og i
nedkanten av amfiet.
- Benkebord under tak ved bordtennis.
- Urtehage som er opparbeidet med benkebord,
opphøyde plantekasser og en pergola.

3. Stillesoner         
- Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården. Det
er noe trafikkstøy fra Madlamarksveien.

4. Universell utforming            
Det rettlinjede formspråket i planløsningen gjør det enkelt
å orientere seg. Hovedinngangen er enkel å finne for
gående og syklende og det er to HC-parkeringsplasser
nær hovedinngangen.  Kombinert med relativt flatt
terreng og harde dekker i gangsoner er det god fremkommelighet i skolegården. Det er noen steder det kunne
vært lagt kunstige ledelinjer som mellom hovedbygg og
gymsal. Det er noen mangler vedrørende kontraster.

5. Vegetasjon
Det er frodig blandet trevegetasjon som skjermer mot
Madlamarksveien sør og vest i skolegården. Det er brukt
høy artsrikdom av norske, lokale tresorter i tråd med
ønske fra skolen for undervisningsformål. En blodbøk
sentralt i skolegården har funksjon som tuntre. Ved
hovedinngangen er det to plantefelt med trær i singel
med rognspirea og osp som skjermer for nordavind og er
et rommdannende element. Det er høy andel gressarealer i skolegården.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården er av asfalt med
innslag av belegningstein ved hovedinngange og i
urtehagen.
- P-plass er løst nordvest i skolegården.
- Kiss and ride rundkjøring ligger nord i skolegården.
- Det er tre nedgravde avfallscontainere ved
rundkjøringen.
- Sykkelparkering er løst under tak ved hovedinngangen
og langs gangveien øst i skolegården.
- Aktivitetsflatene har belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registrering og analyse av skolegården i
2008. Da skolegården ble opprustet ved andre prosjektmidler i 2008, og i 2014 (nytt dekke ved klatrenett og
kunstgrasbane) har det ikke vært behov før nå for nytt
delprosjekt i Prosjekt skolegårder. Skolegården er
prioritert for nytt delprosjekt i prosjekt skolegårder i 2022.  

VURDERING
Skolegården har god dekning av varierte ballspillsmuligheter, men lav andel aktivitetstilbud til de som ikke spiller
ballspill. Noe av utstyret til motorisk lek er av eldre dato
og bør på sikt byttes ut. Det er en del slitasje og ugras i
grøntalegget. Urtehagen og uværskuret har behov for
opprustning.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Etablere møteplass med universelt utforma benkebord
Øke aktivitetstilbudet, skifte ut eldre utstyr.
Oppruste urtehagen.
Vurdere behov for stillesone eller et skjermet område
med titlrettelagte aktiviteter for ATO avdelingen.
- Opparbeide et amfi som samlingspunkt.
- Åpen lokal overvannshåndtering.

4

47

M1:1500

e n e me
elev
d

d

Så for n
øy

Hafrsfjord skole ble bygget i 1963-64. Skolen ble renovert og
utvidet og skolegården ble opprustet i 2010. Skolen ligger på et
åsdrag med utsikt over Harfsfjord mot sør.
OM SKOLEN
Skolen grenser til boligbebyggelse mot nord, vest og øst,
Soldatveien lekeplass mot vest og jorder mot sør.
Skolen har et moderne arkitektonisk formspråk. Nybygg
og oppgradering av bygningsmassen i 2010 ble tegnet av
Signatur arkitekter.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Madla bydel
1.-7. klasse
14
12,49 daa  
=   0,89 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
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Skolen ligger i skråndende terreng med fall fra vest mot
øst. Det er utsikt mot Harfsfjord. På tomten er det 9
meters høydeforskjell. Skolegården har kunstnerisk
utsmykning av Jens Erland som ble oppført i 1995.

Kunstverket heter Historisk grunn og er natursteinselementer som danner en halvsirkel i terrenget på en voll. I
tillegg finnes et street art verk av en giraff på uværsskuret
ved hovedinngangen utført av Munk (Ewa Mundhenk) på
bestilling fra skolen i 2017.

1. Aktivitetsområder                                  
-

Basketball og volleyball på asfalt.
To bordtennisbord i uværskuret.
Oppmalt spill på asfalt. Sjakk og paradis.
Motorisk lek for eldre barn med pendel fugleredehuske,
balansebom, hengekøye og lekehus med rutsjebane.
- Motorisk lek med fugleredehuske, krokodillevippedyr,
og lite klatrehus for de barna.
- Aktivitetsløype med to balansebommer, to armganger,
et flerfunksjonsapparat med klatre-, henge- og
balanselek.
- Sandkasse med lekehus finnes vest i skolegården.
Sandlekeområdet grenser inntil Soldatveien 		

gården:

Hafrsfjord skole 4

s
le
ko
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lekeplass som oppleves som del av skolegården.
Lekeplassen har sandbasseng, et lite klatre-		
apparat, ballvegg, klatresteiner, to husker og en
krokodillefigur.

2. Møteplasser                                                      
-

Sittebenker i sirkel foran hovedinngangen.
To bord med benker ved fotballbanen.
Sittetrapper ved fotballbanen.
Sittetrapper ved basketbanen.
Amfi med sitteplater av treverk.
Korsformet kikkhull i muren til leskur.

3. Stillesoner         
Det er ingen opparbeida stilleområder i skolegården.

4. Universell utforming            
Skolegården har generelt god tilgjengelighet. Det er
intuitivt å orientere seg til hovedinngangen fra parkeringsplassen. Fremkommelighet er løst med ramper og trapper
slik at man kommer rundt hele skolegården. Sone for
motorisk lek for yngre barn, basket, sandvolley og
håndball er universelt utformet. Det er mangler mt. på
universell utforming vedrørende trapper og kontraster.

5. Vegetasjon
Granskogen i friområdet er miljøskapende for skolegården og gjør at sandlekeområdet oppleves lunt. Det er
variert trevegetasjon som rammer inn skolegården.
Trerekken mellom fotball og håndballbanen avgrenser
spillområdene på en god måte. Det ble anlagt flere
plantefelt med busker og trær ved opprustningen i 2010.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården er hovedsakelig av
asfalt med innslag av betongstein på østsiden. Noen
oppgrusa arealer finnes på nordsiden av byggene.
- Parkeringplass sør for bygningene med en HCparkeringsplass. I tillegg er det noen få parkerings
plasser nord i skolegården.
- Hovedløsning for henting og bringing er Kiss and ride
rundkjøring ved hovedadkomten sør i skolegården. I
tillegg kan man bruke adkomsten nord i skolegården
som sluse for henting og bringing.
- Sykkelparkering er løst ved parkeringsplass, i uværs
skuret og nord i skolegården. Kapasiteten virker god.
Det er egne stativ for sparkesykler i uværskuret.
- Det er tre nedgravde avfallscontainere på nordsiden.
I tillegg er det stor avfallscontainer her.
- Skolegården har utfordringer med overvann. 		
Løsmasser blir vasket ut og samler seg i gangarealer i
nordøst og på lekeområder vest i skolegården.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registreringer, laget analyse og disposisjonsplan for skolegården i 2007. Et delprosjekt ble gjennomført høsten 2008 og omfattet aktivitetsløype med
flerfunksjonsapparat, to balansebommer, to turnstenger
og to armganger. Det har ikke vært behov for nye
delprosjekter i perioden grunnet opprustningen av
skolegården i 2010.

VURDERING
Skolegården har god bredde i aktivitetstilbud og
møteplasser. Prosjekt skolegård har i noe grad bidratt til
å øke kvaliteten på skolegården. Det er lav andel
lekefunksjoner utenom ballspill for eldre barn. Det er
mangler vedrørende universell utforming. Generelt er
det høy bruksslitasje på grøntanlegget, særlig på
gressareal og i buskfeltene. Det er behov for nye
delprosjekter på sikt for å utbedre aktivitetstilbudet,
grøntanlegget og robuste overvannsløsninger.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utvide bredden i aktivitetstilbudet med fokus på
aktiviteter for eldre barn og aktive møteplasser
- Utbedre universell utforming.
- Utbedre lysanlegg.
- Åpne løsninger for lokal overvannshåndtering.
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Hinna skole
Hinna skole ble bygget i 1967. Skolen grenser inn til Hinna
idrettspark som nyttes av skolen. Skolen ble utvidet med tilbygg
mot vest og nytt bygg nordøst i skolegården i 2011.
OM SKOLEN
Skolen ble startet opp i ”Leiren” i Hillevåg i 1965, før
elevene flyttet over til dagens skole når den ble ferdigstilt.
Skolen er tegnet av Brandsberg Dahl arkitekter og er et
modernistisk murbygg oppført i hvitkalket mur med
innslag av rød teglstein. Skolen ble rehabilitert midt på
2000-tallet. I forbindelse med utvidelsen ble deler av
skolegården reasfaltert, sandvolleyballbanen reetablert,
ballbingen opprustet med kunstgrasdekke og basketballbanen malt opp på nytt. Nærmiljøanlegg i idrettsparken
er under planlegging.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
50

Hinna bydel
8.-10. klasse
11
15,28 daa  
=   1,27 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
Skolegården har store åpne flater av plen og asfalt.
Skolegården har god dekning av ballaktiviteter, elevene
nytter også idrettsparken. Det er ingen andre aktiviteter
tilrettelagt i skolegården. Skolegården ligger i slakt
hellende terreng, med fall fra sørvest mot nordøst. Det er
fire meters høydeforskjell på skoletomten. Skolegården er
delt i to nivå. Aktivitetsflatene er løst i to nivå hvor
ballbingen og amifet ligget på et øvre nivå og basketball-,
håndball- og sandvolleyballbane ligger på et nedre nivå.

1. Aktivitetsområder                                  
-

Basketbane med oppmalt spillflate på asfalt.
Håndballbane med oppmalt spillflate på asfalt.
Ballbinge
Sandvolleyballbane.

2. Møteplasser                                                      
-

Amfi.
Benker under tak og granittblokker utenfor nybygget.
Benker sør i skolegården.
Benker og bord under tak i gårdsrommet.

3. Stillesoner         
Det er ingen tilrettelagte stillesoner. De store gressarealene har potensial til å bli utviklet til formålet.

4. Universell utforming            
Lite terrengforskjeller og høy andel harde flater gjør
skolegården godt fremkommelig. Nybygget er universelt
utforma. Planløsningen er allikevel ikke logisk og inutitiv.
Hovedinngangen er ikke universelt utforma. For å komme
til administrasjonen i rullestol må man gå rundt bygget for
å nytte rampen. Det er mangler vedrørende utendørs
trapper, lys og kontraster. Det er ikke opparbeida egen
HC-parkeringsplass tilknytta skolen.

5. Vegetasjon
Skolegården har høy andel av løvtrær på parkeringsplassen. I tillegg finnes noe avskjermende trevegetasjon i
skolegårdens ytterkant. Plantefeltet ved amfiet er
miljøskapende for gårdsrommet, men preges av slitasje
og ugras. Sør og østsiden av av skolegården oppleves
som et åpent landskap med store gressbakker. Det blir
stående en del vann i plenen mellom ballbanene og bygg.
Inngangen ved nybygget er pyntet opp med flere blomsterurner i betong.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården er av asfalt.
- Parkering nord i skolegården. Er regulert en utvidelse
som ikke er realisert.
- Kiss and ride er nylig ferdigstilt ved rundkjøring sør for
skolen og deles med idrettsparken.
- Renovasjon er løst som store containere to steder
på parkeringsplassen. To små bioavfalldunker står ved
restavfallscontaineren.
- Hovedsykkelparkering er løst sør i skolegården inntil
idrettsparken. I tillegg er det et stativ ved hovedinngangen og et løst stativ mellom byggene.
- Eldre parkbelysningsmaster langs gangareal. Fasade
belysning på bygg. Aktivitetsflater har ikke egen
belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolegården i 2008. Det er
ikke planlagt eller gjennomført delprosjekt i skolegården.
Prosjekt skolegård har dermed ikke bidratt til å øke
kvaliteten i denne skolegården enda. Skolen er prioritert
for delprosjekt i 2020-2022.

VURDERING
Skolegården har god dekning av tilbud for ballspill.
Vegetasjon, planløsning og terreng gjør at den fremstår
som svært åpen. Det er behov for å programmere

skolegården for å skape mer attraktive uterom med flere
aktiviteter som også treffer de som ikke driver med
ballspill. Det er utfordringer med drenering av skolegården, det blir stående vann på gressarealene. Det bør
gjøres geotekniske undersøkelser da det i 2008 ble
registrert at grunnen siger noe inn mot skolebygget.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Geotekniske grunnundersøkelser rundt bygg og evt.
nødvendige avbøtende tiltak.
- Utbedre universell utforming
- Lage lysplan og belyse aktivitetsområder.
- Tilrettelegge flere aktivitetsområder og stillesone i
skolegården.
- Skape rommindeling med bruk av vegetasjon
- Etablere åpne løsninger for overvannshåndtering.
- Utbedre parkeringsplass og renovasjonsløsning.
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Hundvåg skole
Hundvåg skole startet undervisning i 1872 og ligger nær Hundvåg
sentrum. Skolen grenser inntil Hundvåg kapell i nordvest, Austbø
skole i sør og Hundvåg idrettspark i øst. Idrettsparken blir brukt av
skolen i friminutt og undervisning.
OM SKOLEN
Hundvåg skole ble bygget på dagens tomt i 1916 og er
trinnvis utbygd gjennom 1900-tallet med en omfattende
utvidelse i 1994. Bygningene ble utvidet i 2009/2010.
Siste utvidelse var nybygget som ble bygget i 2018. I
forbindelse med utvidelsen ble det anlagt et nytt gangareal mellom byggene med sittemurer og HC-rampe.
Skoletomten er ikke detaljregulert i sin helhet, men er
avsatt til skoleareal i kommuneplanen.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hundvåg bydel
1.-7. klasse
21
19,84 daa  
= 0,94 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
52

Terrenget er skrånende fra nord til sørøst. Det er ti

meters høydeforskjell på tomta. Skolegården har et lunt
lokalklima skjermet for nordavind på grunn av byggenes
plassering på tomta. Nordsiden av byggene nyttes ikke til
aktivitet og opphold.

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for yngre barn har sandlek og to husker. I tillegg
brukes brannhydranten til ”boksen av” lek.
- Sone for eldre barn med karusell, og klatrenett i
fallsandbasseng er nylig opprustet i et driftsprosjekt.
- Fellesareal med karusell i fallgummibelegg, oppmalte
spill på asfalt, basketball, ballbinge med kunstgress
dekke, fugleredehuske,turnstenger, klatreborg med
klatre-, krype-, turn balanse- og rollelek. I klatreborgen
har det indre borgrommet sandbasseng og sandkasse
med sittekant, turnstang, lite klatrenett, en tønnetunell
og et klatreutstyr.
- Sone for yngre barn med vippehuske, balansebom,
turnstang og en lekestople.

2. Møteplasser                                                      
-

Et benkebord ved inngangene og et i fellesarealet.
En benk i sonen for eldre barn.
Sittemur ved ballbane og ny sittemur mellom byggene.
Store morenesteiner i sittehøyde rundt plantefelt.

3. Stillesoner         
Det er ingen tilrettelagte stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Fremkommeligheten er nylig blitt utbedret med tilrettelagte trapper langs bygg, rampe på nordsiden ved
helsestasjonen, og i nytt gangareal mellom byggene (se
kart t.v.). Det er en del belysning av aktivitetsflater.
Nybygg har god kontrast ved innganger, de eldre
inngangene er vanskeligere å orientere seg til. Det er ikke
anlagt ledelinjer. Ingen av lekefunksjonene i sone for
eldre barn og sone for yngre barn er universelt utformet.

5. Vegetasjon
Det er moderat andel grønne flater i skolegården. De tre
store tuntrærne er svært miljøskapende. Trerekken langs
adkomstveien er veletablert. Ny buskbeplanting ble
etablert langs nybygget i 2018. Generelt er det høy
bruksslitasje på eldre plantefelt ved oppholds- og
aktivitetsområdene.

6. Tekniske løsninger
- Det er to parkeringsplasser på nordsiden av byggene.
- Kiss and ride er ikke etablert.
- Hovedsykkelparkeringsplass er nordøst i skolegården.
Det er også sykkelstativ ved hovedbygget. Sparkesykler er populært her og de parkeres utfor inngangene da det ikke er egen sparkesykkelparkering.
- Det er god dekning Avfallsspann i skolegården. Avfalls
containere er plassert i nærheten av skolens hovedinngang. Renovasjonsbilen må rygge inn ved tømming.
- Nyere parkbelysning i gangsoner, ved sykkelparkering
og parkering. Høye lysmaster ved aktivitetsområder.
Eldre fasadebelysning på bygg.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble laget registrering, analyse og disposisjonsplan for
skolen i 2008. To delprosjekt er gjennomført i 2010-2011
og omfattet ballbinge, karusell, sone for motorisk lek med
klatreborg, balanseutstyr, turnstenger, klatrestativ og
fulgeredehuske.

VURDERING
Delprosjektene i prosjekt skolegårder har gitt nye
lekefunksjoner i skolegården og hevet kvaliteten i
skolegården. Etter ti års intensiv begynner disse delområdene, særlig klatreborgen å bære preg av høy
bruksslitasje og bør opprustet på nytt. Soneinndeling
begrenser tilgang på populært utstyr som ikke finnes i
fellesareal som husker og klatrenett. Høy bruk gjør at det
er kø på populært utstyr i friminuttene og det er derfor
knyttet regler til maksimal bruk av utstyret. Anlegget
preges av høy bruksslitasje på grøntanlegg og lekeareal.
I lekeareal for de yngre barna er to lekeutstyr nylig
fjernet. Generelt er det noe lav dekning av benker og
bord. Høy andel harde flater og skrånende terreng gir

utfordringer med overvannshåndtering sør i skolegården.
Det er behov for nytt delprosjekt i prosjekt skolegårder i
nær fremtid. Skolegården bør detaljplanlegges med fokus
på å sikre god soneinndeling og utnyttelse av areal til
aktiviteter med robust overvannshåndtering.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Utbedre universell utforming.
Oppruste sandleketilbudet og etablere stillesone.
Utvide aktivitetstilbudet (særlig karusell og husker).
Sparkesykkelparkering
Åpne løsninger for lokal overvannshåndtering og tiltak
som hindrer avrenning av løsmasser ut fra tomta.
- Vurdere mulighet for gangforbindelse rundt byggene
som kan nyttes til trim og «boksen av».
- Oppruste lysanlegget.
- Detaljregulere skolegården i sin helhet.

4
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Skolen ble bygget i 1898 og ligger ved Diagonalen. Mot nord
grenser skolen til Hinna idrettspark. Det pågår arbeid med
utvidelse av skolen i regi av Stavanger eiendom. Skolegården blir i
denne forbindelse utvidet og opprustet i 2019.
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OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Jåtten skole var en kristen omgangsskole i nærheten av
gamle Betlehem på 1800- tallet. Det eldste skolebygget
er fra 1920. Skolen ble utvidet i 1978 med to nybygg og
vestibyle som forbinder byggene. Skolen ble rehabilitert
rundt år 2000. Et midlertidig bygg ble oppført i 2012-2012.
I 2017 ble forprosjekt for utvidelse av skolen utarbeidet
og det pågår nå planprosesser om fremtidig løsning for
skoleanlegget. Det vil også bli endret grunnet regulert
gang og sykkelvei som går gjennom skolegården. Hinna
kunstgressbane er nylig opprustet ved idrettsmidler og
skolen nytter seg av dette aktivitetstilbudet.

Skolegården er inndelt i sone for 1.-2- klasse vest i
skolegården, mens de eldste disponerer den nordlige
delen av skolegården. Resten av arealene er felles.
Skolegården ligger nedenfor diagonalen i terrenget. Det
er fall fra vest mot øst/sørøst. Mye av fallet tas opp i
veiskråningen fra Diagonalen. Det er fem meter høydeforskjell på tomta. På vestsiden går det en gang og
sykkelsti gjennom skolegården. Plasseringen av byggene
midt på på tomten med glassoverbygg mellom byggene
gir oppdelte smårom med lav arealeffektivtet for akitvitetssoner.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Skolegården har kunstnerisk utsmykning. Ved hovedinngangen står skulpturen De tre bukkene Bruse av kunstneren Arne Vinje Gunnerud som ble avduket i 1982.
Terrenget i skolegården er skrånende fra vest mot øst.

Hinna bydel
1.-7. klasse
27
12,37 daa  
=  0,46 daa pr. klasse
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1. Aktivitetsområder                                  
- Basketbane med oppmalt spillflate på asfalt.
- To ballbinger. Preges av høy slitasje og alder.
- Oppmalte spill på slange i asfaltmaling
-Sone for motorisk lek med stolpeskog, klatrefjell i
gummi, armgang, armgang, turnstenger, treplattinger
- Sone for motorisk lek med langt flerfunksjonsutstyr
utforma som en hinderløype med klatre-, balanse, hengeslenge lek, balansetau, to balansebommer og turnstang.
- Sandlek er etablert vest i skolegården i området for
1.-2. Klasse. Det er sittekant i tre rundt sandkassen.  

2. Møteplasser                                                      
- Benk under tak.
- Grillplass.

3. Stillesoner         
Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Skolegården preges av trinnvis utbygging og har ikke en
logisk og enkel planløsning. Det er allikevel relativt enkelt
å finne hovedinngangen fra hovedadkomsten. Det er
generelt slakt terreng som gir god fremkommelighet,
bortsett fra mellom byggene nord i skolegården hvor
terrenget er løst med trapp.

5. Vegetasjon
Veiskråningen mot diagonalen skjermes av frodig
blandingsløvskog som har funksjon som lekeskog. En
hengebjørk har funksjon som tuntre ved hovedinngangen.
I sone for motorisk lek nord i skolegården er det store
klatretrær, men flere av disse er nylig felt. Buskbeplantning langs fasadene myker opp de harde flatene. Det er
bambus ved sonen for motorisk lek nord i skolegården.
Ny trerekke er plantet langs veiarealene ved rundkjøringen og en trerekke finnes ved sonen for ballspill. Det
er lav andel av gressplen i skolegården.

6. Tekniske løsninger
- De faste dekkene i skolegården er asfalt. Oppgrusa
arealer i område for 1.-2. klasse.
- Det er nylig ferdigstilt kiss and ride rundkjøring som
bedrer trafikksikkerheten ved henting og bringing til
skolen i Askelands gate.
- I rundkjøringen er det tre nedgravde avfallscontainere.
- Hovedsykkelparkering er løst sørvest i skolegården.
Supplert med stativer sør for gamlebygget.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolegården i 2008. Et
delprosjekt ble ferdigstilt i 2011 og omfattet sone for
motorisk lek nord i skolegården. Et mindre tiltak med
utbedring av terreng og ny trapp ble gjennomført i 2016.
Det er stort behov for nytt delprosjekt i prosjekt skolegård. Planene for utvidelse av skolegården er ferdigstilt i
regi av Stavanger Eiendom. Disse planene gjelder kun
nybygg og utvidelsenav skolegården.

VURDERING
Skolegården har soneinndeling for yngre og eldre barn.
Dette begrenser bredden i aktivitetstibudet for barna.
Det er stort behov for oppruste og utvide aktivitetstilbudet i den eksisterende skolegården. Ballbingene er i
svært dårlig stand og bør byttes ut umiddelbart. Nye
delprosjekt må samordnes med planer om ny skole.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Utbedre universell utforming
Utvide aktivitetstilbudet
Nye ballbinger og ballbanene på asfalt.
Trafikksikkerhetstiltak ved gang og sykkelsti vest i
skolegården.
- Utbedre lysanlegget.
- Utvide sykkelparkeringstilbudet.
- Åpne løsninger for lokal overvannshåndtering
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Kampen skole ble bygget i 1925 og ligger i et kvarters
gangavstand fra Stavanger sentrum. Skolegården er en klassisk
byskolegård som har stram arkitektonisk utforming med forhage.
OM SKOLEN
Skolen er et hesteskoformet murbygg i nyklassisitisk stil
og ble sist rehabilitert sent på 1990-tallet. Bygningen
skjermer for vind fra de vanligste vindretningene. Det er
uværskur i begge sidefløyene. Nord for skolen ligger
Kampen plass med lekeplass og balløkke som skolen
bruker. Skolen har villabegyggelse på alle sider og i
sørøst grenser skolen til Rudlå bydelspark.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Eiganes og Våland bydel
1.-7. klasse
19
11,68 daa (opparbeidet areal)
= 0,61 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
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Skolegården er lun, sørvendt med gode solforhold. Det er
slakt hellende terreng mot sørøst. Skolegården har
kunsterisk utsmykning. Ved flaggstangen står skulpturen
Maren av kunstneren Gøril Førsund fra 1997.

1. Aktivitetsområder                                  
- Ballbinge med flerfunksjonsmål og basketball kurver.  
- Basketballbane med kurver og oppmerking på asfalt.
- Huske og balanselek finnes sentralt i skolegården med
en balansebom, to enkelthusker og en fugleredehuske.
- Oppmalte spill på asfalt (paradis).
- Balanselek sørvest i skolegården har to piruetter,
balansebom, balanseløype/sittekasser og turnstenger.
- Sone for variert motorisk lek sørøst i skolegården. Her
er det karusell, flerfunksjonslekehus med rolle-, klatre-,
sklie-, henge-, balanse-lek og brannmannstang.
- Sandkasse finnes sørvest i skolegården. Det er
sittekant i mur etablert ved sandkassen.

2. Møteplasser                                                      
-

Benker og bord langs skolens fasade.
Drikkefontenen.
Balanselekeområdet
Plantekassen med lønnetrær og sittekant.

s
gården:

Så for n
øy

er

le
ko

Kampen skole

d

M1:1500

3. Stillesoner         
Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Skolegården har logisk og intuitiv planløsning med høy
andel asfalterte flater og overvekt av lekeutstyr med
fallgummiunderlag. Dette gir god fremkommelighet i
selve skolegården. Bygningens innganger er ikke
fremkommelige for alle, da flere innganger har eldre
trapper. Det er en adkomstrampe til underetasjen.
Sandlekearealet er ikke universelt utforma. Generelt er
det mangler vedrørende ledelinjer, lys, kontrast og
forekomster av enkelte små nivå nivåforskjeller (snublekanter).

5. Vegetasjon
- Det er seks trerekker av hvitpil (S. alba) i forhagen.
- En bøkehekk avgrenser mot veiarealet. Ved sandlek
sonen og i hjørnene av skolegården er den gått ut.
- Det er gressplen i forhagen vest for hovedinngangen.
- Sentralt i skolegården er fem blodlønnetrær plassert i
en plantekasse med sittekant (A. ruburum Lolum).

6. Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården.
- Hovedsykkelparkering er løst i skolegården, og er
supplert med et eldre stativ på nordsiden. Det er
behov for å utvide sykkelparkeringstilbudet.
- Renovasjon løst med løse restAvfallsspann i skole
gården, supplert med biofallsdunker og containere på
nordsiden. Nedgravde avfallscontainere inngår i
pågående planlegging av nytt delprosjekt.
- Det er eldre fasadebelysning og to lysmaster som
lyser inn i skolegården. Ballflatenehar ikke belysning.
Noe 		
rust på lysmaster. Belysningen av
skolegården virker 		
mangelfull.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble laget analyse og disposisjonsplan for skolegården i 2008. Et delprosjekt planlagt i 2010. Det ble
behov for justeringer for å imøtekomme skolens ønsker
og driftshensyn som påvirket fremdriften. Del 1 ble  
bygget i 2014. og omfattet:
- Oppheva plantekasse med lønnetrær, sandlek med
sandkasse, sittemur, nye trær og ny plen.
- Sone for motorisk lek ble etablert med et flerfunksjonsapparat og en karusell.
- Det ble anlagt ny beplantning sørvest i skolegården,
kanter, og plen, lekeområde med balanseløype og to
piruetter i gummidekke.
- Statuen ble flyttet og det ble etablert sittemur.  
Planlegging av delprosjekt to er påbegynt høsten 2018
og vil ferdigstilles i 2019.

VURDERING
Det er varierte lekefunksjoner, men noe knapt med
aktiviteter og areal i forhold til elevantallet.
Prosjekt skolegård har i høy grad bidratt til å bedre
utemiljøet og aktivitetstilbudet i skolegården. Det er høy
slitasje på grøntanlegget, særlig på bøkehekken og
gressareal. Det er utfordringer med overvannshåndtering i skolegården både ang. fukt i kjeller og ved at vann

blir stående i sone for sandlek. Det er behov for
utbedring av dette med større overvannstiltak. Trærne er
i god tilstand, men har for kompakt jord. Skolegårdens
formspråk er blitt tilpasset skolens arkitektur og
aktivitetstilbudet er godt utbedret med varierte lekefunksjoner. Skolegården preges av en del slitasje.
Delprosjektet som planlegges nå vil bidra til å løse flere
av disse behovene.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Utvide leketilbudet i skolegården.
Utbedre sandlekesonens drenering og lekeutstyr.
Utbedre lysanlegg.
Utbedre universell utforming i skolegården.
Utbedre sykkel- og sparkesykkelparkering
Utbedre overvannshåndtering.
Ruste opp lekeplass på nordsiden av skolen.
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Kannik skole ble etablert i 1965 og er en av landets største
ungdomsskoler. Skolen grenser inntil Breidablikk og Munkehagen
som gir skolegården frodige grønne omgivelser.
OM SKOLEN
Skolen er en modernistisk murbygning med uværstak og
svalgang som forbinder bygningene. Det er innslag av
glassfasader i bygget. Skolen ble rehabilitert midt på
1990-tallet og det ble ferdigstilt et nytt bygg i 2018.
Skolen grenser inntil Breidablikk mot nord og Munkehagen park mot nordvest. Naboskapet gir stedegne
grønne kvaliteter med gamle trær og frodig vegetasjon. I
Munkehagen er det lekeplass, men parken har også
funksjon som en stille sone. Det er kort gangavstand til
Mosvannet.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
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Eiganes og Våland bydel
8.-10 klasse
22
11.68 daa
= 0,53 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
Skolegården har en stram arkitektonisk utforming som
speiler arkitekturen i byggene. Terrenget er skrånende fra
nordvest mot sørøst. Det er 8 meters høydeforskjell på
tomta. Byggene er plassert midt på tomten som deler
skolegården i mindre rom. Ny ballbinge med kunstgressdekke ble bygget i forbindelse med etablering av
nybygget i 2018 og ble finansiert i regi av Stavanger
Eiendom. Kannik skole er utsmykket med et stort street
art verk «Helge» utført av Smug (Sam Bates) på fasaden
av endeveggen på A-bygget.

1. Aktivitetsområder           
- Bordtennis bord
- Sone for ballspill med oppmerka bane og mål for
basketball og fotball, uten ballfangernett
- Ballbinge med kunstgrasdekke tilrettelagt for flere
ballspill.
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2. Møteplasser     
- Gårdsrom utenfor kantina har benker langs fasaden og
fire benkebord gruppert rundt tre flyttbare plantekasser, og tre kasser med benkeplater på og opphøyd
plantefelt.
- Benker langs fasade i det store gårdsrommet.
- Kurvet lang benk ved gymsalen.

3. Stillesoner                   
Munkehagen og Breidablikk oppleves som stillesoner.

4. Universell utforming      
Planløsningen er logisk, men det er ikke intuitivt å
orientere seg til hovedinngang eller mellom delområdene
i skolegården. Terrenget i gårdsrommene og adkomst til
byggenes hovedfunksjoner er relativt flatt, men mange
steder er det kanter, setninger og ujevnheter. Det er
mangler angående trapper,ramper, kontraster, rekkverk
og ledelinjer.

5. Vegetasjon
Naboskapet til parkene, større solitærtrær og trerekkene
som omkranser skolegården gjør at rammen rundt
skolegården oppleves grønn og frodig. Det bred artsvariasjon med overvekt av løvtrær. I skolegården er det
buskfelt langs fasadene og ved parkeringsplassen.
Mobile plantekasser  myker opp de harde flatene. Det er
høy andel gressplen mot Breidablikk og sør i skolegården.

6. Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården med innslag av stier i
eldre belegningstein og turveier med grus.
- Renovasjon er løst med Avfallsspann i husholdningstør
relse som trilles ut til veiareal.
- Løse kantstein rundt solitærtrær
- Det er eldre fasadebelysning på bygg og nye lave
pullerter langs gangveien nord i skolegården. Aktivitets
flatenehar ikke belysning.
- Hovedsykkelparkering er vest i skolegården og supplert
med stativer sør i skolegården.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registreringer og analyser av skolegården i
2008. Et delprosjekt ble ferdigstilt i 2009. Prosjektet
omfattet ny sykkelparkering i søndre del av skolegården,
samt ny beplantning og plantegjerder ved adkomsten til
skolen i øst og i uterommet ved kantina/ballbingen.
For tiden pågår det detaljplanlegging av hele skolegården
med egen finansiering. I prosjekt skolegårder er denne
skolegården er prioritert for bygging av nytt delprosjekt i
2020-2022.

VURDERING
Skolegården ligger i vakre omgivelser, innrammet av
frodige trær i vest, nord og øst. Street art på fasaden på
fasaden gir stedsidentitet og gode møteplasser. Prosjekt
skolegård har bidratt i noe grad til å øke kvaliteten på
skolegården ved å tilrettelegge møteplasser, øke

beplanting og utvide sykkelparkeringstilbudet. Skolegården preges allikevel av høy alder på dekker og
løsninger. I tillegg er det lav bredde i aktivitetstilbudet.
Det er lav dekning av sykkelstativ i forhold til reelt behov.
Det er behov for flere gode møteplasser i forhold til
elevantallet. Pågående prosjektering av skolegården tar
tak i behovene som finnes i skolegården.   

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Full opprustning av skolegården.
Lage lysplan for uteområdene og belyse aktivitetsflater.
Etablere nedgravde avfallscontainere.
Etablere flere møteplasser skjermet for vær og vind.
Utbedre overvannshåndtering

4
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Kristianslyst skole ble ferdigstilt til skolestart i 2014 og skolegården
ble ferdigstilt i 2015. Skolen grenser til Steinerskolen mot nord og
Hetlandshallen mot sør. Det er kort gangavstand til Vannassen.
OM SKOLEN
Skolen ble etablert i 1966 i ”leiren” i Hillevåg før skolen
ble flyttet til dagens tomt hvor det ble bygget skole i 1970.
De gamle skolebyggene var i dårlig stand og ble revet til
fordel for nybygg i 2014. Skolen er planlagt av Arkitektene
Vis-a-Vis AS og er bygd som passivhus med miljøvennlige løsninger. Anlegget ble nominert til Norsk lyspris i
2014.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hillevåg bydel
8.- 10.klasse
15
15,73 daa  
=  1,04  daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
60

Skolegården er planlagt av landskapsarkitekter fra

Asplan Viak AS og er opparbeidet med høy standard.
Skolegården har solfylte arealer mot sør og øst.
Terrenget er løst i to nivåer med hovedinngang på det
øvre nivået. Uteopphold og aktivitetsareal ligger på det
nedre nivået. Det er 8 meters høydeforskjell på tomta.
Det er fall fra nordvest til øst. Det er laget et kupert
kollelandskap i gressarealene. Skolegården har kunstnerisk utsmykning. I skolelunden står bronsestauen
Akrobatfamilien av Hugo Frank Wathne.

1. Aktivitetsområder                                  
-

Ballbinge med kunstgrasdekke.
Sandvolleyballbane.
Basketbane på asfalt.
Tre karuseller i gruppe.
Tre hengekøyer i gruppe.
Skateanlegg med to ramper.

s
gården:

Så for n
øy

er

le
ko

Kristianslyst
skole

d

M1:1500

- Trimpark med egenvektsapparat og
skilta brukerveiledning.
- Parkouranlegg med tre stativer.

2. Møteplasser                                                      
-

Amfi i betong med sittetrinn og trappetrinn.
Sirkulære benker ved Skolelunden.
Benk og sittemur ved trimpark.
Trekantbenk ved sykkelparkering.
Benker ved trimpark.
Benk under tak langs fasaden.
Møteplass under trærne på østsiden med små
fargerike krakker.
- Sittemur og trebenk ved basketbanen.

3. Stillesoner         
Skolelunden ble sikret bevart i reguleringsplanen for
skolen og oppleves som et stille område.

4. Universell utforming            
Skolegården er godt tilrettelagt. Planløsningen er logisk
og intuitiv. Hovedinngangen har god kontrast fra bygget.
Det er enkelt å orientere seg fra HC-parkering til hovedinngangen. Hovedinngangen har automatiske skyvedører. En mangel er at amfiet ikke har kontraster i
trinnene eller mot overgangen til trappeanlegget. Om lag
halvparket av aktivitetene i skolegården er tilgjengelige
for alle.

5. Vegetasjon
Det er variert vegetasjon med god blanding av trær og
åpne områder. Ny trelund ble etablert sør for skolebygget
og buskbeplanting skaper romdannelser i uteanlegget.
Det er store plenarealer som brytes opp av grønne
sirkulære koller sør i skolegården. Skolelunden med
eksisterende løvtrær ble sikret bevart i reguleringsplanen
og er særlig miljøskapende. Ved hovedinngangen er det
buskbeplanting og staudefelt med innslag av prydgress.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården har flott materialvariasjon og understreker soneinndelingene. Dekkene
varierer mellom asfalt, betong, grus, permeabel
belegningstein, treplatting, belegningsstein i betong og
naturstein.
- Offentlig parkeringsplass finnes ved Hetlandshallen.
Det er opparbeidet kiss and ride og HC parkerings
plasser foran hovedinngangen.
- Det er god dekning av sykkelparkering i skolegården.
Overbygd låsbart sykkelskur finnes ved hovedinngangen. Det er sykkelparkeringsplasser tilknyttet
adkomstveiene på nord, øst og sør for skolebygget.
- Det er etablert tre nedgravde avfallscontainere langs
adkomstveien og tre på parkeringsplassen. Det er
avfallsspann integrert i møbleringen av skolegården.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet registreringer av skolegården i 2008.
Da skolen nylig er blitt reetablert med nytt skolebygg og
ny skolegård med annen finansiering er det ikke behov
for delprosjekt i prosjekt skolegårder her i nær fremtid.

VURDERING
Skolegården har høy kvalitet, med variert aktivitetstilbud
som ivaretar en bred målgruppe av begge kjønn.
Trafikale forhold er godt løst og det er god belysning av
hele skolegården. Det er noen utfordringer ved håndtering av overvann, da vann blir stående i gressarealene
mot Hetlandshallen. Overvannstiltak bør gjennomføres.
Hovedadkomst og fremkommelighet i skolegården er
universelt utformet. Skoleanlegget er et godt eksempel
på hvordan en moderne ungdomsskole og et godt
nærmiljanlegg for nabolaget kan løses.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Universell utforming av dekker på aktivitets-		
områdene.
- Åpne løsninger for lokal håndtering av overvann.
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Skolen ble etablert i 1869. Skolen grenser til Kvaleberg park hvor
det er nærmiljøanlegg med parkourutstyr, klatretårn, balanseline og
balanseløype, ballbinge og stor grusbane som blir opprustet med
kunstgrasdekke i 2019.
OM SKOLEN
Det gule murbygget ble bygget i 1953 og er et modernistisk murbygg. Gymsalen ble bygget i 1981. I 1985 flyttet
Stavanger skolemuseum inn i det gamle skolebygget fra
1907. Tilbygget nord på tomten ble bygget i to trinn som
ble tatt i bruk 1997 og 2001.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hillevåg bydel
1.-7. klasse
14
10,47 daa  
=  0,74 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
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I skolegården er det åpen lek for alle. Normalt bruker 1.
klasse sandkassen, 2.-4. oppholder seg i området utenfor
gymsalen og 4.-7. klasse bruker mye ballbingen og

Kvalebergbanen i Kvaleberg park. Det er oppsatte tider
de ulike trinnene kan bruke ballbanene på (banefordeling)
i skolegården og Kvalebergbanen. Kvalebergbanen
planlegges omlagt til kunstgressbane i 2019.  
Det er en liten høyde (kote 27) øst i skolegården.
Høydeforskjellen er tatt opp i amfi og i natursteinsmur i
plenarealet. Skolegården for øvrig oppleves flat med slakt
fall mot nordvest, vest og sørøst. Rett vest for skolegården er det fotgjengerundergang under Hillevågsveien.

1. Aktivitetsområder                                  
- To aksiale vippehusker
- Sone for motorisk lek med klatrepyramide med runde
baller, balanseballer, og to husker.
- Sone for motorisk lek med svingstang, to husker
flerfunksjonsutstyr med rolle- klatre,- snurre, henge-,
og slengelek, rørrutsjebane, leketunnell.
- Sone for motorisk lek med dekkhinder, balansebom,
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balanseline, klatrestolpe og turnstenger i tre høyder.
- Basketkurv med fire hull.
- Basketballbane på asfalt.
- Sandkasse fnnes nordvest i skolegården. Dette er en
rolig del av skolegården med gode solforhold. Det er
tilknytta sittebenk til sandkassen og den er universelt
utforma. Sandlekeområdet er forbeholdt de minste
elevene på skolen.

2. Møteplasser                                                      
- Amfi
- to halvsirkelforma benker
- Sittesteiner

3. Stillesoner         
Området øst for gymsalen oppleves som en rolig sone.

4. Universell utforming            
Planløsningen er enkel, men det er ikke intuitivt å
orientere seg til hovedinngangen. Det kompenseres for
dette med informasjonsskilt om byggene ved adkomst til
skolegården. Det er høy andel harde flater og god
fremkommelighet. Lekeområdene har tilrettelagte
løsninger hvor sandkassen er tilgjenglig for alle og det er
gangbroer tilknyttet sandbassengene. Det er mangler
vedrørende kontraster og utendørs trapper. Det er HC
parkeringsplasser i tilknytning til skolen i Bersagelveien.

5. Vegetasjon
- Den østre delen av skolegården oppleves grønn og
frodig med stort gressareal, den veletablerte trerekken
som avgrenser skolegården og naboskapet til parken.
Skolegården har noen flotte solitærtrær spredt rundt i
skolegården og gressarealer øst i skolegården. Det er
noe buskvegetasjon på nordsiden av bygget. Den vestre
delen av skolegården oppleves nokså grå grunnet at det
er lite vegetasjon der ogpå grunn av de høye støyskjermene mot Hillevågsveien.

6. Tekniske løsninger
- Det er ikke parkeringsplass tilknyttet skolen.
- Kiss and ride er løst i rundkjøring nordøst for
skolegården.
- Sykkelparkering er løst langs gang og sykkelveien som
går langs østsiden av skolegården.
- Det er eldre fasadebelysning på bygg. Det er eldre
parkbelysning langs gangarealene. Aktivitetsområdene i skolegården lyses opp med en eldre
lyskastermast som gir lys i fire retninger. Området bak
gymsalen har ikke belysning.
- Renovasjon er løst på nordsiden av bygget med stor
container, løse matvfallsdunker og små avfallsdunker
som trilles ut til veien ved tømming.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utført registrering og analyse i 2008. Et delprosjekt ble  gjennomført i prosjekt skolegårder i 2014.
Prosjektet omfattet sandkassen, sone for motorisk lek
med flerfunksjonsutstyr og svingstang, sone for motorisk
lek med uværskur og to vippehusker.

VURDERING
Delprosjektet i Prosjekt skolegårder kombinert med
naboskapet til Kvaleberg park har gjort at skolen samlet
sett har et variert leketilbud med tilstrekkelig kvalitet.
Prosjekt skolegård har i stor grad bidratt til å øke
kvaliteten på skolegården. Skolegården har høy
bruksintensitet og noen av lekeutstyrene er av eldre
dato. Delprosjekt for skolegården bør prioriteres på sikt.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Utbedre universell utforming og lysanlegg.
Tilrettelegge aktive møteplasser.
Utvide leke- og aktivitetstilbudet.
Tilrettelegge mer vegetasjon vest i skolegården.
Åpne løsninger for lokal overvannshåndtering.
Supplere sykkelparkering
Sparkesykkelparkering.
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Kvernevik skole ble bygget i 1970 ved Kvernevik idrettspark og
Smiodden skole. Det er en offentlig lekeplass sør for skolen og kort
gangavstand til friområder mot nord og sør.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolebyggene er modernistiske murbygg med flatt tak og
innslag av trefasade. Skolebyggene ligger midt på tomta
og deler skolegården i tre deler. Skolen ble rehabilitert og
utvidet med to nybygg i 1997. Nybyggene ble oppført i gul
teglstein. Skolen nytter nærmiljøanlegget ved Kvernevikhallen hvor det er ballbinge og hockeybane i friminutt og
undervisning. I tillegg er det turmuligheter ved Måkeveien
og Lomviveien friområde i nord og Mjukhaug friområde i
sør.

Terrenget har slakt fall fra sørvest mot nord. Det er tre
meter høydeforskjell på tomta. En liten voll avgrenser
skolegården mot idrettsparken. I grensen mellom
skolegården og lekeplassen står kunstverket
«Lekeskulptur» av Hugo Frank Wathne som ble avduket i
1972. En annen utgave finnes ved Auglend skole.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
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Madla bydel
1.-7. klasse
21
10, 15 daa  
= 0,48 daa pr. Klasse

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for motorisk lek med karusell, dobbel
vippehuske, to husker og et flerfunksjonsutstyr med
snurre, slenge-, henge- klatre- og balanselek.
- Aktivitetsløype med trampoline og balanseløpe med
hoppesopper, balansebom og et stort flerfunksjonsutstyr med armgang, balanse-, klatre-, henge- og
slengelek
- Sone for balanselek med gyngebro og balanseløype
på morenesteiner.
- To ballvegger på sørsiden.
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-

En ballvegg på nordsiden.
Stor klatrevegg på sørsiden.
Liten klatrevegg ved ballbanen.
Et lite klatrestativ.
Det er sone for sandlek på nordsiden med sandkasse
avgrenset av morenestein og et lite klatretårn i
sandbassenget. I tillegg finnes et sandbasseng hvor
lekeutstyr er fjernet sør i skolegården.

2. Møteplasser                                                      
- Møteplass med sitteplatting foran hovedinngang.
- Et lite uværsskur med sittemulighet ved flaggstang

3. Stillesoner         
- Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Skolegården er relativt flat med høy andel harde flater
som gir god fremkommelighet. Planløsningen er logisk,
men ikke intuitiv å orientere seg i. Det er godt skiltet til
hovedinngangen, men det er ikke et intuitivt gangmønster til hovedinngangen fra parkeringsplassen. Lekeutstyret på sørsiden av skolebyggene er hovedsakelig
fremkommelig for alle. Det er mangler ved utendørs
trapper, ledelinjer og kontraster.

5. Vegetasjon
Generelt er det lav andel av trær og buskvegetasjon og
lite gressarealer i skolegården. Trerekken som ble
etablert ved hovedinngangen er miljøskapende, og
trerekken langs veien har skjermende virkning. De få
furutrærne på nordsiden er viktige klatretrær.

6. Tekniske løsninger
- Parkering ligger øst i skolegården.
- Det er etablert kiss and ride ved parkeringsplassen
til Kvernevikhallen.
- Det er fem nedgravde avfallscontainere ved
parkeringsplassen.
- Fasadebelysning på bygg ved innganger, parkbelysning i gangarealene i skolegården og håndball
banen har belysning med eldre veilysmaster som bør
skiftes ut. De øvrige Aktivitetsområdene har ikke
belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registreringer av skolegården i 2008. To
delprosjekt er gjennomført. Første delprosjekt ble
ferdigstilt i 2011/2012 og omfattet området foran
hovedinngangen med håndballbane i asfalt, basketball,
klatrevegg, møteplass med treplatting, trær og benker.
Delprosjekt to ble ferdigstilt i 2015 og omfattet sone for
motorisk lek med trampoliner og stor klatrevegg. I tillegg
ble grusbanen sør i skolegården drenert og utbedret.

VURDERING
Skolens plassering på tomta gir uterom med forskjellige
kvaliteter og naturlig soneinndeling. Det er et variert
aktivitetstilbud, men høy andel av harde flater. Prosjekt
skolegård har bidratt til å øke kvaliteten på skolens
aktivitets- og uteoppholdsareal. Samlokaliseringen med

Kvernevik idrettspark, lekeplasser og friområder i
gangavstand fra skolen gir gode aktivitetsmuligheter for
elevene i nærhet til skolen. Nordsiden av skolegården
preges av slitasje og høy alder på utstyr, med lite
aktiviteter og store åpne asfaltflater og har stort behov
for opprustning. Nytt delprosjekt i prosjekt skolegårder
bør prioriteres i nær fremtid.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utvide leke- og aktivitetstilbudet i skolegården, særlig
nordsiden og sandleketilbudet.
- Lys på aktivitetsflatene og uværskur for helårsbruk.
- Utbedre universell utforming i skolegården.
- Øke andelen grønne arealer i skolegården.
- Utbedre lokal overvannshåndtering og drenering.
- Sparkesykkelparkering.

4
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Skolen ble bygget i 1997 og ferdigstilt i 1998. Skolen grenser til
Lassa idrettspark som brukes av skolen i friminutt og undervisning.
Det er gangavstand til Mosvatnet mot sørvest.
OM SKOLEN
Skolen er et moderne bygg i mur og trefasade. Bygget er
hesteskoformet med østvendt gårdsrom. Det er utendørs
bod/sykkelskur øst i gårdsrommet som skaper et lunt
utemiljø mellom byggene. Skolen grenser til blokkbebyggelse mot vest, villabebyggelse mot sør og Lassamyrå
barnehage mot øst.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Eiganes og Våland bydel
1.-7. klasse
15
4,82 daa  
=   0,32 daa pr. klasse
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Terrenget heller fra sørøst mot nordvest. Det er seks
meter høydeforskjell på skoletomten. Terrenget er løst i to
nivå hvor nordsiden av bygget utgjør det nedre nivået.
Terrengforskjellene på tomta tas hovedsakelig opp i
bygget, med tilgrensende trappeanlegg i skolegården.

Det er fri lek for alle elevene i hele skolegården, men
søndre del av skolegården blir mest brukt av de yngre
elevene. De eldste trinnene bruker aktivitetstilbudet i
Lassa idrettspark i friminuttene. I idrettsparken er det to
naturgressbaner, to kunstressbaner, grusbane og en flott
lekeskog med gapahuk.

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for motorisk lek med en fulgeredehuske og stort
flerfunksjonsutstyr med brannmannstang, rutsjebane,
klatre-, slenge, balanse- og rollelek nord i skolegården.
- Sone for motorisk lek sørøst i skoleågården med
eddekoppklatrenett, stige, armgang, balansebommer
og klatresteiner. Det er ikke eget opparbeida sandlekareal, men sandbassenget her brukes til sandlek.
- En pyramideklatrenett.
- En fulgeredehuske.
- To basketkurver på skurene
- Balanseballer i gruppe med fallgummiunderlag.
- Balanseballer i gruppe i gårdsrommet.
- Oppmalte spill på asfalt, tallek
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2. Møteplasser                                                      
- Sittetrapper.
- Benker langs fasadene i gårdsrommet.
- Et benkebord på sørsiden og et i gårdsrommet.

3. Stillesoner         
Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården, men
tilgrensende skogsareal oppleves som en stillesone.

4. Universell utforming            
Skolegårdens terreng gir utforinger for fremkommelighet.
Dette er blitt utbedret med rampegangforbindelse mellom
nivåene på begge sidene av skolen. Om lag 70% av
lekearealene er universelt utformet. Det er noen mangler
vedrørende utendørs trapper og ledelinjer. Det mangler
belysning av gangveien på østsiden av skolen.

5. Vegetasjon
Skolegården er avgrenset av vegetasjonsrabatter med
løvtrær og busker mot vest, sør og øst. Naboskapet til
skogen i Lassa idrettspark gjør at skolegården virker
frodig. Det er lite gressareal i skolegården. Gårdsrommet
preges av de harde flatene men mykes opp av plantekasser langs bygget.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene er primært av asfalt med innslag av
betong, belegningstein i betong, permeabel betongstein ved sykkelparkering og oppgrusa turvei.
- Det er ikke parkeringsplass tilknyttet skolen. Det er
noe gateparkering i Rektor Berentsens vei.
- Det er snuplass i Rektor Berentsens vei som nyttes til
henting og bringing.
- Sykkelparkering er løst flere steder skolegården. Det
er også et låsbart skur.
- Renovasjon er løst med to nedgravde avfallscontainere i det nordøstre hjørnet av skolegården.
Bioavfallsdunk står løst ved disse. I tillegg er det store
containere som står på nordsiden av bygget.
- Eldre fasadebelysning på bygg. Gangarealene er
opplyst med parkbelysningsmaster og gårdsrommet er
belyst med lyskaster med to armaturer.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utført registrering og analyse i 2008. Skolegården
ble prioritert for delprosjekt i 2009. Prosjektet hadde
særlig fokus på universell utforming grunnet behov for
nødvendig tilrettelegging som oppstod for en elev i
rullestol. Delprosjektet omfattet pyramideklatrenett,
balanseballer, sittetrapper, fallgummi under fugleredehuske i sør, sykkelstativ sørøst i skolegården og nye
sykkelstativ vest i skolegården. Del to ble ferdigstilt i 2018
og omfattet sykkelparkering øst og sør i skolegården med
permeabel belegningstein, sone for motorisk lek med
stort flerfunksjonsutstyr og ny fugleredehuske.

skolegården er lavt i forhold til elevantallet, men virker
tilstrekkelig når aktivitetene i idrettsparken medregnes.
Skolegården er nylig opprustet og anlegget har tilstrekkelig anleggsteknisk tilstand. Prosjekt skolegård har i
stor grad bidratt til å øke kvaliteten på skolegården. Det
er behov for tiltak for universell utforming, et sandleketilbud, flere husker, og mer lek med fart og spenning.
Behov for delprosjekt er ikke overhenghende og bør
prioriteres på sikt.

VURDERING

-

Skolegården er liten i forhold til elevantallet, men det
tilgjengelige arealet er godt utnyttet til leke- og aktivitetsformål med god kvalitet. Dekning av aktivitetstilbud i

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
Etablere sandlekeareal.
Utvide aktivitetstilbud som husker og karuseller.
Utbedre universell utforming og oppruste lysanlegg.
Åpne løsninger for lokal overvannshåndtering.
Etablere sparkesykkelparkering.
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Lunde skole
Lunde skole ble bygget i 2001 som en barne- og ungdomskole og
ligger ytterst på Hundvåg. Skolen er under omlegging til
ungdomskole. Skolen har egen avdeling for spesialundervisning.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolen har fasade i mur og treverk i to etasjer. Adkomst til
byggene er løst med gangbroer fra det øvre nivået i
skolegården grunnet terrengforskjellene. Hundvåg ring
ligger nordøst for skolen. Det er to friområder på nordsiden av skolen som grenser dagsone for Ryfast i
nordvest. Går man over kulverten er det en flott blandingskog med en gapahuk. Planlagt omlegging gjør at
mellomtrinnet på skolen vil fases ut over en tre års
periode. Der er dermed løpende endringer i klasse og
trinnstruktur fremover.

I omleggingen fra barne- og ungdomsskole er det avsatt
egne midler til opprusting av skolegården. Forprosjekt for
skolegården er utarbeidet av park og vei høsten 2018.  
Detaljprosjektering av skolegården pågår våren 2019.
Prosjektet omfatter tilrettelegging av aktivitetstilbudet for
ungdom og opprusting av uteanlegget.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
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Hundvåg
8.-10.. klasse
9
9,66 daa  
=  1,07 daa pr. Klasse

Skoletomten ligger i skrånende terreng som heller fra
nordvest til sørøst. Det er voller som avgrenser skolen
mot friområdet. Skolegården er terrassert i tre nivå. Det
øvre i nord med ballbane og sone for motorisk lek. Det
midtre nivået ligger mellom bygningene. Her finnes
hovedinngangen. Dette nivået skilles fra nederste nivå
med et plantefelt og amfi. Den søndre delen av skolegården utgjør det laveste nivået og inneholder sandlek,
sykkelparkering og parkeringsareal. En natursteinsmur
tar opp terrengforskjellen mellom skolegård og parkeringsplass.

1. Aktivitetsområder                                  
- Ballbane med oppgruset spillflate og lysmaster.
- Basketballbane med asfaltdekke.
- *Aktivitetsløype med balanseløype med hoppesopper
og terrengformer i gummi, to husker og liten rutsjebane.
- *Sone for motorisk lek med flerfunksjonsapparat med
klatre, balanse, og karuselllek og fugleredehuske.
- *Liten skaterampe ved sykkelparkeringen.
- *Liten rutsjebane.
- Sandlek var etablert, men er blitt avviklet pga.
omleggingen til ungdomsskole. *Et sandbasseng hvor
lekeutstyret er fjernet står igjen sør i skolegården.
(*Området vil få nytt innhold ved omlegging til ungdomsskole)

2. Møteplasser                                                      
-

Amfiet
Sittesteiner utenfor hovedinngangen
Sittemur langs ballbanen
To sirkelbenker i nordvest og to sør i skolegården.

3. Stillesoner         
Det er ingen tilrettelagte stillesoner i skolegården.
Skogen i Lundesvingene friareal har funksjon som
stillesone og er i kort gangavstand fra skolen

4. Universell utforming            
Adkomst til hovedinngang tilrettelagt med ca 1:20. Det
mangler informasjonskilt og ledelinjer til hovedinngang.
Gode kontraster på inngangsdørene. Trapper har
mangler i forhold til universell utforming.

5. Vegetasjon
Det er fire store piletrær i skråningen mellom hovedinngangen og adkomsten som myker opp gårdsrommet.
Plantefelt i skråningene har variert buskbeplatning med
arter som Syrin og rognspirea, preges av bruksslitasje. I
nord avgrenser en trerekke skolegården mot friområdet.

6. Tekniske løsninger
- Sykkelparkering er løst sør i skolegården.
- Kiss and ride rundkjøring er etablert ved
hovedadkomstveien.
- Parkeringsplass er ved adkomsten i sørøst.
- To nedgravde avfallscontainere  finnes i kiss and ride
rundkjøringen. Disse ble etablert i 2016.   
- Høye lysmaster lyser opp ballbanen. Det er parkbelysningsmaster langs gangarealer, veilysmaster ved
parkering og fasadebelysning på bygg ved innganger.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registreringer av skolegården i 2008. Et
delprosjekt ble gjennomført i 2012 som omfattet balløkke,
aktivitetsløype med rutsjebane og sone for motorisk lek,
møteplass ved basketbanen, skateelement ved sykkelparkeringen og beplantning.

VURDERING
Prosjekt skolegård har i stor grad bidratt til å øke

kvaliteten skolegården for barne- og ungdomsskolen.
Det er blitt nødvendig å endre innholdet i skolegården for
å tilpasse dette til ungdomsskoleelever. Det er også
utfordringer med overvann i skolegården. Disse behovene vil tas hånd om i pågående opprusting av skolegården. Prosjektet finansieres av Stavanger Eiendom i
forbindelse med omlegging til ungdomsskole.
Omleggingsprosjektet gjør at det vil ikke være behov for
nytt delprosjekt i Prosjekt skolegård i nær fremtid.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Utbedre universell utforming
Møteplasser og aktivitetsområder tilpasset ungdom.
Oppruste plantefelt med robuste løsninger.
Tiltak for lokal overvannshåndtering.
Utbedre gangvei mellom nedre og øvre nivå.
Utbedre lysanlegg.

4
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Madlamark skole ble bygget i 1955 og ligger sentralt på Madla nær
Madla amfi. Skolen har Stolt-avdeling for barn med spesielle
behov. Skoleanlegget er planlagt rehabilitert i nær fremtid.
OM SKOLEN
Skolebyggene er lave trebygg med innslag av teglstein i
fasaden. Skolen er trinnvis utbygget med lave brakkebygg. Både skolen og skolegården skal rehabiliteres. De
fem byggene nord i skolegården skal rives. Stolt-avdelingen og svømmehallen skal være i drift under byggefasen. Konkurranse om totalentreprise for skolen pågår
våren 2019. Skolen ble sist rehabilitert på 1990-tallet.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Madla bydel
1.-7. klasse
22
21,93 daa
0,99 = daa pr. klasse
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Byggene er plassert spredt slik at skolegården deles i tre
hoveddeler - et gårdsrom mellom byggene, åpne
aktivitets- og ballspillflater i sør og et avgrenset uteareal
tilrettelagt for Stolt-avdelingen nord i skolegården.

Stolt-avdelingens uteområde er forbeholdt elevene på
avdelingen i skoletiden. For øvrig er det fri lek for alle i
skolegården. Terrenget er svakt hellende med fall mot
nordvest. Det er seks meters høydeforskjell på tomta.
Høyeste punkt finnes sørøst i skolegården, og det er en
liten høyde midt i skolegården. Skolegården har kunstnerisk utsmykning. Skulpturen ”Prometheus” av kunstneren
Kristoff Nasilowski i marmorbetong ble avduket i 1995.

1. Aktivitetsområder
-

Ballbane med grusdekke
Sandvolleyballbane
Ballvegg
Klatrepyramide
Balanseline
Et bordtennisbord under tak
Lekelandskap i asfalt - tre koller
Lekelandskap - To store sirkulære asfalthauger
Sone for ballspill med håndball- og basketmål på
asfalt.
- Femkanthuske
- Sittetrapper med kunsgressdekke
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- Oppmalte spill på asfalt (sirkler, paradis, sjakk, tallek)
- Sone for motorisk lek med karusell, dobbel vippehuske, ståkarusell, turnstenger i tre høyder og en buet
platting av rundstokk.
- Sandlekesone med sandkasse med balansesteiner
som er avgrenset av en asfaltvoll.
- Spesialavdelingens uteområde med klatreskråning,
terrengrutsjebane, fulgeredehuske, sandkasse med
bred sittekant, HC sandlekebrod, basketlekekurv,
huske for rullestoler, trampoline (defekt ved befaring)

2. Møteplasser                                                      
-

Tre benker ved klatrepyramideet.
Fem benker ved balanselinen.
et benkebord og to benker i gårdsrommet.
En benk, gapahuk og to benkebord i stolt uteområdet.

3. Stillesoner         
- Spesialavdelingens uteområde oppleves som stillesone.

4. Universell utforming            
Skolegården har høy grad av tilrettelegging for alle
grunnet spesialavdelingen. Det er allikevel mangler som
mye ujevnheter i dekker, manglende informasjonskilt og
ledelinjer til hovedinngang, mangler ang, lys, kontraster
på inngangsdørene og utendørs trapper.

5. Vegetasjon
Stolt-avdelingens uteområde oppleves lunt, frodig og
godt avgrenset med variert busker trær. Skolegården for
øvrig har moderat andel trær og busker. Den søndre
delen oppleves frodig og grønn. Det er et større plantefelt
med busker og løvtrær sentralt i skolegården som myker
opp de harde flatene. For øvrig er det en del gressplen på
nordsiden og sør i skolegården. En rabatt med enkeltrær
avgrenser skolegården langs kjøreveien. En frodig
løvtrerekke avgrenser tomten mot sør.

6. Tekniske løsninger
- Stolt-uteområdet har teglstein og asfaltdekke. Hoveddelen av skolegården har eldre asfaltdekke med
innslag av betongstein.
- Renovasjon er løst med to store avfallsdunker under
tak ved en inngang, en bioavfallsdunk i gårdsrommet,
og en stor avfallscontainer nord i skolegården.
Avfallsdunk er del av møbleringen i Stolt-uteområdet.
- Kiss and ride rundkjøring er anlagt ved hovedadkomst.
- Det er parkeringsplass ved hovedadkomstsveien.
- Sykkelparkering finnes melloom byggene sentralt i
skolegården, med det løse eldre sykkelstativer og
to sparkesykkelstativ. Kapasiteten virker mangelfull.
- LED parkbelysning i sør, for øvrig eldre parkbelysning
og fasadebelysning. Aktivitetsområderhar ikke
belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble laget analyse og disposisjonsplan i 2008. Det er
gjennomført to delprosjekter; del 1 i 2011 og del 2 i 2015.
Prosjektene omfattet Stolt-uteområdet, gårdsrommet,
balanseline og lekelandskap samt turvei med lys sør i
skolegården.

VURDERING
Skolegården har variert aktivitetstilbud og stort uteareal,
men preges av høy alder og slitasje, særlig på asfalt og i
grøntanlegget. Skolegården har behov for opprustning,
utvidelse av leketilbudet og tilpasninger til ny bygningsmasse. Bygningsendringene vil arealeffektivisere
skoleanlegget og slik øke areal til leke- og aktivitetstilbud.
Skolegården inngår i pågående byggeprosess i regi av
Stavanger Eiendom. Dette gjør at det ikke er behov for
nytt delprosjekt i Prosjekt skolegårder i nær fremtid. Det
må sikres at kvaliteten på skolegården ivaretas under
byggefasen, da elevene vil undervises i brakker på tomta.

4

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Større opprustning og tilpasninger til nye bygg er
nødvendig i forbindelse med pågående prosjekt i regi av
Stavanger eiendom.
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Madlavoll skole ble bygget i 1981. Skolen har egen ATO-avdeling
for barn med autismespekter. I sør grenser skolegården til
Gosenlund friareal med en liten lekeskog og Jernaldergården.
OM SKOLEN
Skolebyggene er lave bygg trefasade og saltak. Nord på
tomten er byggene i to etasjer. Tilbygg ble bygget nord på
skoletomten i 1999 og i 2014. Høyblokkene på Ullandhaug ligger rett vest for skolen. To av klassene på hvert
trinn er mindre grupper med spesialundervisning.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Madla bydel
1.-7. klasse
25
12,97 daa
0,28 = daa pr. klasse

			

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Terrenget er skrått og heller fra sørøst mot vest. Det er ti
meters høydeforskjell på tomta. Skolegården er løst i
ulike nivåer. Terrengforskjellene tas opp i bygnings72

massen, trapper og ramper. Nordsiden ligger lavest og
den nye ballbingen i sør ligger høyest i terrenget.
Byggene er plassert slik på tomten at hoveddelen av
utearealene er samlet sørvest i skolegården. Dette er
gunstig i forhold til dominerende vindretninger og
solforhold.

1. Aktivitetsområder                                  
- Stor fotballbane i grus.
- Ballbinge med kunstgrasdekke, flerfunksjonsmål og
volleyballnett.
- Sone for motorisk lek med 5-kant huske, to husker,
balansebom, turnstenger i ulike høyder, 		
karusell, armgang og klatrepyramide.
- Hinderløype i skogen med balansesteiner, balansebom
og hoppesopper.
- Basketballbane på asfalt.
- Lekelandskap i gummi med tre hauger
- Sone for rollelek som har lekeborg med tre tårn med

s
gården:

Så for n
øy

er

le
ko

Madlavoll skole

d

M1:2000

utkikkspunkt og klatrenett mellom tårnene.
- Tre balanseballer under tak
- Oppmalte spill på asfalt (ludo, sirkler, paradis, sjakk)
- Sone for motorisk lek med balanseline, tre balansekuler, klatrekuber og to fugleredehusker.
- Sandlek finnes vest i skolegården. Sandkassen har
kant av stående rundstokk som kan brukes som
balanseelement. Sandlekearealet oppleves som et lunt
og rolig hjørne av skolegården.

2. Møteplasser                                                      
-

Amfi
Oppholdssone under tak med balanseballer
Sittetrapper
Benker og sirkelbenk nord i skolegården.

3. Stillesoner         
- Lekeskogen har funksjon som stillesone.

4. Universell utforming            
Skolegården har større terrengforskjeller som gjør
fremkommeligheten utfordende. Adkomst til skolegården
både til vestsiden og i syd er bratt med ca 1:8 fall. Det er
ikke hc parkeringsplass tilknyttet skolen. En del mangler
vedrørende utendørs trapper og belysning.

5. Vegetasjon
Lekeskogen sør i skolegården er et viktig miljøskapende
element. Buskfelt avgrenser og skjermer mot veiareal.
Ved nybygget er det nylig etablert svartsurbærhekk. Mot
øst er det variert hekkbeplanting med innslag av rhododendron, rynkerose og mispel. Nord i skolegården er det
store røde planteurner med trær i. I tillegg flotte enkeltstående trær i skolegården. De fleste av disse er lønnetrær.

6. Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården og noe belegningstein.
- Det er to nedgravde avfallscontainere ved hovedveien.
- Hovedsykkelparkering er løst på nordsiden av bygget
med nye stativ, supplert med eldre stativ ved hovedinngang og ved sandlekeområdet.
- Eldre parkbelysing langs gangsoner. Eldre fasadebelysning på bygg. Ballbanen har belysning med fire
lysmaster. De øvrige aktivitetsområdenehar ikke
belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble laget analyse og disposisjonsplan for skolegården
i 2008. Et delprosjekt ble ferdigstilt oktober 2018 og
omfattet:
- Vegetasjon i skråning, utskifting og oppgradering av
eksisterende lekeapparat, nytt lekeområde med
balanseutstyr og malte sirkler på asfalt og bedre
avgrensning.
- Lekeområdet sør for bygget med to fugleredehusker,
klatreblokker og balanseballer og gummilandskap.
- Nytt lekeapparat med gummiunderlag, brettspill i
asfaltmaling, areal for brentball, gummikuler.
- Oppgradering av eksisterende grusbane med nye
ballnett.
- Ny kunstgressbane med volleyballnett og

flerfunksjonsmål.
- Sykkelparkering på sørsiden.
- Utbedring av gangforbindelse til friområdet.
- Overvannstiltak med infiltrasjonsområder.

VURDERING
Skolegården har variert aktivitetstilbud og stedegne
kvaliteter i lekeskog og naboskapet til Jernaldergården.
Prosjekt skolegårder har i høy grad bidratt til å øke
kvaliteten på skolens aktivitets- og uteoppholdsarealer.
Buskfelt på vestsiden preges av høy bruksslitasje.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

4

Utvide aktivitetstilbud for de eldre barna.
Utbedre universell utforming og oppruste lysanlegg.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
Etablere sparkesykkelparkering.
Fjerne beplanting med torner og erstatte med ny hekk.
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Nylund skole
Skolen er et nyklassistisk murbygg bygget i 1917-1918 og ligger
sentralt på Storhaug. Skoleanlegget er regulert til spesialområde
bevaring av kulturmiljø og er et synlig landemerke i bylandskapet.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Bygningene omkranser skolegården i en hesteskoform. I
2005/2006 ble det gjort en totalrehabilitering av skolebygget. Et moderne tilbygg med glass og gangbro ble
bygget fra hovedbygget til gymsalen. Skolen omkranses
av villabebyggelse. Skolebyggenes plassering gir god
skjerming fra nordavind og solfylte uteoppholdsareal.
Skoletomta utgjør et høydedrag med slakt skrånende
terreng som opprinnelig het Antonmarkå. Storhaugmarka
er nærmeste friområde i ca. 200 meters gangavstand fra
skolen.

Skolegården er avgrenset av smijernsgjerde og port med
murstolper. I skolegården er det to street art verk av barn
som leker malt på fasaden av street art kunstneren JPS
fra Storbritania. Det er et uværsskur vest i skolegården
som for tiden er avsperret for bruk. Opprustning av
uværskuret planlegges i 2019.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
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Storhaug bydel
1.-7. klasse
26
4,84 daa  
= 0,19 daa pr. klasse

1. Aktivitetsområder                                  
-

Ballbinge med multifunksjonsmål og kunstgrasdekke.
Basketbane med oppmalt spillflate på asfalt.
Basketlekekurv (tilfeldig hvor ballen kommer ut).
Hockeybane med ballvant og hockeymål.
Balanseløype med 21 hoppesopper.
Multifunksjonsapparat med balanse-, klatre-, hengeog slengelek.
Lekelandskap med koller og spill malt på asfalt.
Lekehus for rollelek og klatrelek.
Fulgeredehuske.
To trampoliner.

- En femkanthuske.
- Sone for motorisk lek med klatrestabel, gyngebro,
taubro, balansebom armgang, ribbevegg, multifunk
sjonsapparat med klatrenett, brannmannstang,
rørrustjebane og lekekoller.
- Klatrekarusell.
- Bordtennisbord i uværsskur (NB! Ikke tilgjengelig mens
uværskuret er avsperret i påvente av opprustning).
- Aktivitetsløype med klatre- og balanselek i naturmaterialer. Gyngebro, taubro i kunstgressdekke .
- Sandkassen ligger i det sørøstre hjørnet av skolegården og har nedsenket natursteinskant..

2. Møteplasser                                                      
- Amfi.
- Fem benker og fire bord sør i skolegården.

3. Stillesoner         
Det er ingen dedikerte stillesoner, men plassering av
sandlekområdet gjør at området virker roligere enn
skolegården for øvrig, med ryggdekning ut mot trær og
gjerder på to sider.

4. Universell utforming            
Skolegården har slakt skrånende terreng og høy andel av
asfalterte flater som gir god fremkommelighet i skolegården. Trappeanleggene utgjør en barriære, skolebyggene har generelt lav grad av tilrettelegging grunnet
byggenes alder. Det er bratte trapper opp til hovedinngang. De originale dørene er tunge å åpne. På nybygget
er det laget HC rampe som gir mulighet for å komme inn i
bygget, men inngangspartiet her har en del mangler.

5. Vegetasjon
De gamle trærne er svært miljøskapende i skolegården.
Langs sør- og vestsiden avgrenses skolegården av
knutekolla lindetrerekke med tyve trær, med innslag av
en storvokst hengebjørk. Inne i skolegården er det fire
hagtorn og et lønnetre. Alle trærne er gamle, og er en
viktig del av det historiske miljøet skolen utgjør. Det er
også noen buskfelt under trærne, men buskbeplantingen
er svært preget av bruksslitasje.

6. Tekniske løsninger
- Dekket i skolegården er av asfalt med innslag av
natursteinsdetaljer.
- Det er parkeringsplasser vest for skolebyggene.
- Sykkelparkering er løst på vestsiden av bygget ved
parkeringsplassen og nord i skolegården.
- Renovasjonsløsning er ikke synlig i utonhusanlegget.
- Eldre fasadebelysning. En lyskastermast vest i
skolegården og noen få parkbelysningsmaster lyser
opp aktivitetsområdene. Ballbingenhar ikke belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble laget analyse og disposisjonsplan for skolegården
i 2008. Skolegården er fullt renovert gjennom tre
delprosjekt. Del 1 omfattet aktivitetsområdet sørvest i
skolegården og sørøst i skolegården. Del 2 og Del  
omfattet resten av skolegården og ble ferdigstilt i 2016.
Reasfaltering av skolegården, nye soner for motorisk lek.

Amfi. Det er avsatt midlert til ferdigstillelse av uværsskuret i 2019.

VURDERING
Skolegården er liten i forhold til elevantallet, men
tilgjengelig areal er arealeffektivt utnyttet. Aktivitetsområdene fremstår som velholdte og har variert innhold
med god utnyttelse av det begrensede arealet til lek og
aktiviteter. Prosjekt skolegård har i stor grad bidratt til å
øke kvaliteten på skolegården. Når uværskuret er ferdig
er det ikke behov for delprosjekt her i nær fremtid.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Oppruste uværsskur.
- Utbedre sykkel- og sparkesykkeltilbudet.
- Forynge vegetasjon og plante nye trær.
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Revheim skole
Skolen ble bygget i 1966 i modernistisk stil og ligger i et kulturlandskap preget av jordbruk. På østsiden grenser skolen til
Revheimsveien hvor det planlegges bussvei-trasé.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolen ble etablert i 1891. Dagens skolebygg ble bygget i
1966 og sist rehabilitert i 1998/1999. Skolen er et hvitt
murbygg i to etasjer. Skolen grenser til jorder mot vest,
nord og sør, Madlaspeiderne holder til i bygget sør for
skolen og det er noe boligbebyggelse mot nord og sør.
Skolegården er ikke detaljregulert i sin helhet.
Bussvei-trasèen vil redusere skolegårds-arealet vesentlig
da veiarealet er planlagt utvidet i bredden. Dette kan ha
stor negativ konsekvens for kvaliteten i skolegården.
Bussveitrasèen kan også føre til økt trafikkstøy i skolegården. I kommuneplanen er det lagt inn ny skoletomt for
ungdomsskole langs Regimentveien, sør for dagens
skoletomt. En eventuell flytting av skolen er ikke avklart
og det er ikke avsatt midler til dette våren 2019.
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Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Madla bydel
8.-10 klasse
12
21,73 daa  
= 1,81 daa pr. klasse

Skolegårdens terreng er skrånende med fall fra nordøst
til sørvest. Terrenget er løst slik at skolegården deles i to
nivåer, hvor plassen sør for bygget utgjørt et øvre nivå og
idrettsområdet et nedre nivå. Det er 12 meter høydeforskjell på skoletomta. Noe av terrengforskjellene tas opp i
skråning og adkomstvei ned til skolen fra Revheimsveien,
mesteparten tas opp i mur og trapper mellom det øvre og
det nedre nivået. Kunstgressbanen disponeres av Madla
I-L- og det er oppsatte treningstider på denne.

1. Aktivitetsområder                                  
-

Fotballbane med kunstgressdekke (ferdigstilt 2009).
Ballbane med grusdekke.
Friidrettsanlegg (hoppegrop pg løpebane).
Hengekøyer.
Parkouranlegg.
To bordtennisbord (under tak).

2. Møteplasser                                                      
-

Amfi.
Tre hengekøyer i gruppe.
Sosial sone med benker og bord.
Benker i skolegården.

3. Stillesoner         
- Ingen opparbeida stillesoner. Skolegården har en del
trafikkstøy fra Revheimsveien.

4. Universell utforming            
Skolegården er delt i to nivå. For å komme til det nedre
nivået av skolegården med rullestol må man gå rundt
hele bygningsmassen på nordsiden. Bærer ellers preg av
at bygningene ble bygget før grep om universell utforming
ble innlemmet i arkitekturen. Det er ramper og god
fremkommelighet i det oppgraderte området av skolegården.

5. Vegetasjon
Skolegården oppleves åpen mot vest med stor andel
gressplen. Trerekken mellom det øvre og det nedre nivået
av skolegården er romdannende og miljøskapende.
Trærne langs Revheimsveien skjermer mot trafikken.
Trerekken langs nordsiden avgrenser skolegården og
skjermer for vind. I tillegg er det flotte enkeltstående trær
både i gårdsrommet og på det nedre nivået. Det er
buskfelt med bla. spirea, solitærtrær og plantekasse med
blomkarse i foran hovedinngangen.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården har fin materialvariasjon mellom asfalt og belegningstein i det
opprusta delområdet.
- Sykkelparkeringen er nylig opprustet som sykkelprosjekt (egen finansiering) og er løst langs den
nordøstre fasaden av bygget og langs uværsskuret.
- Lysmaster på parkeringsplassen og eldre fasadebelysning. Ballbanene har belysning med eldre
lyskastere. 		
Opprustet område har
belysning med nyere lyskastere.
- Parkeringsplass for biler ligger inntil Revheimsveien.
- Det er ikke opparbeidet egen løsning for for henting og
bringing av elevene. Det er bom ved adkomsten, men
denne virker til å stå mest åpen.
- Det er  plassert seks store flyttbare avfallsdunker og en
avfallscontainer ved sykkelparkeringen.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registrering av skolegården i 2008. Et
delprosjekt ble ferdigstilt i 2015/2016. Delprosjekt
omfattet den sosiale sonen med hengekøyer, benker og
bord, ny beplanting, parkouranlegg og amfi.  

VURDERING
Skolegården oppleves som åpen og romslig. Det er godt
ballspilltilbud. Gårdsrommet foran hovedinngangen
oppleves trivelig med gode møteplasser og flere aktiviteter. Prosjekt skolegård har i stor grad bidratt til å heve
kvaliteten på skolegården. Anlegget for øvrig preges av

alder. Gressarealene har stort potensial til å utnyttes til
trivelige oppholds- og aktivitetsområder. Det er fortsatt
behov for opprustninger og å øke aktivitetstilbudet. Muren
mellom de to nivåene bør skiftes ut grunnet større
sprekkdannelser. Skolegården bør vurderes for nytt
delprosjekt i nær fremtid.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Rive eksisterende uværskur og bygge nytt
Utbedre mur mellom øvre og nedre nivå.
Støysikre mot Revheimsveien.
Utvide aktivitetstilbudet f.eks sandvolley og trimpark.
Utbedre universell utforming.
Utbedre lysanlegg.
Etablere nedgravde avfallscontainere.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
Etablere kiss and ride.

4
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M1:1500

Roaldsøy skole
Skolen ble etablert i 1910. Skolebygget på dagens tomt ble tatt i
bruk i 1969. Skolen grenser til Roaldsøy skole friområde som har
skogsvegetasjon som skjermer for vind og gir rom for naturlek.
OM SKOLEN
Skolen ligger omkranset av tett småhusbebyggelse og
Roaldsøy skole friområde mot øst. Et nybygg ble
ferdigstilt i 2001 og er tegnet av Haga og Grov arkitekter.
I nybygget er det blant annet mediatek.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hundvåg bydel
1.-7. klasse
7
9,23 daa  
= 1,32 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

78

Skolegården har varierte lekefunksjoner. Oppholdsarealene har høy andel asfalt, men skolegården oppleves
grønn på grunn av skogen. Furuskogen byr på naturopplevelser, naturlek og motoriske utfordringer. Vegetasjonen
og terreng skaper en del skygge på kunstgressbanen i

vinterhalvåret. Kunstgressbanen disponeres av Øyane
idrettslag og det er oppsatte treningstider på denne.
Skolegården har godt lokalklima da skogen løyer for vind.
Ved hovedinngangen står skulpturen Fole av kunstneren
Svein Magnus Håvarstein som ble avduket i 1978.

1. Aktivitetsområder                                  
- Belyst ballbane med kunstgressdekke og ballvegg
- Hinderløype med turnstenger, klatrestativ, balansestokker og hoppesopper.
- To bordtennisbord under tak som preges av rust.
- Oppmalte spill på asfalt med slitt maling.
- Sone for motorisk lek med fugleredehuske, to husker,
rutsjebane, karusell og balanseballer. Fallgummidekket
har mindre terrengformasjoner.
- Mini sykkelbane rundt lekeareal med drivstoffstasjon.
- Basketkurv med oppmalt spillflate på asfalt.
- Ballbane med mål og oppmalt spillflate på asfalt.
- Balanseline med fallgummiunderlag.

- Skoleskogen er område for motorisk lek og naturlek.
- Sone for sandlek har to sandkasser. Kanten er en bred
granittkantstein i nivå med terrenget.

2. Møteplasser                                                      
- Eldre benker ved sandlekeplassen.
- Benkebord ved nybygget langs sør og vestsiden.
- Liten sirkulær gul scene/sittelement.

3. Stillesoner         
- Skoleskogen.

4. Universell utforming            
Hovedinngangen er lett å orientere seg til med god
kontrast, skilting og kunstige ledelinjer fra hovedadkomst
for gående og HC-parkering. Skolegården har høy andel
av harde flater i leke- og oppholdsareal som generelt gir
god fremkommelighet. Adkomst mellom de to nivåene er
løst med ramper og trapper. Øvrige innganger og trapper
har varierende grad av universell utforming. Aktivitetsløypen og sone for motorisk lek er ikke fremkommelig for
alle.

5. Vegetasjon
Skolegården preges av naturlig furublåbærskog med
innslag av løvtrær i sør og øst. Skogsvegetasjonen har
stor lekeverdi. Sør i skolegården står en gruppe bjørketrær. På nordsiden er det parkmessig opparbeida
plantefelt med løvfellende busker, søyleosp og gressbakke. Mellom byggene er det buskplantefelt med noe
ugras og tråkk.

6. Tekniske løsninger
- Parkeringsplassen og kiss and ride rundkjøring ble
bygget i 2012. Parkeringsplassen for biler har god
dekning hc parkeringsplasser.
- Sykkelparkeringen er sørvest i skolegården. I tillegg er
det løse sykkelstativ ved inngangen til nybygget.
Plasseringen er i konflikt med rørskateelement og
kuppelrist og løse stativ ligger henslengt.
- Skolegården har parkbelysningsmaster, fasadebelysning på bygg og lysmaster belyser aktivitetsområdene.
- Det er gjort trafikksikringstiltak langs hovedadkomstveien og etablert dropsone ved hovedveien.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolegården i 2008. Et
delprosjekt ble ferdigstilt i 2014.  Delprosjektet omfattet
sandkasse, sone for motorisk lek, balanseline,
hinderløpe,oppmerking av spill og basketbane på asfalt,
møbler og ny beplanting.

VURDERING
Skolegården har varierte leke- og ballspill muligheter. Det
er flotte stedegne kvaliteter i naboskapet til friområdet
med lekeskog som gir rom for naturlek og motoriske
utfordringer. Prosjekt skolegård har i høy grad bidratt til å
øke kvaliteten på skolegården ved å bedre aktivitetstilbud

og estetikk. Skogsvegetasjonen preges særlig av
bruksslitasje. Det er behov for å utbedre sykkelparkelparkeringstilbudet, særlig for sparkesykler og utbedre
universell utforming. Sandlekeområdet bør tilrettelegges
med sittekant og lekebord. Skolegården bør prioriteres
for nytt delprosjekt på sikt.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Utbedre sykkel- og sparkesykkelparkering.
Bytte ut kuppelrist
Bytte ut bordtennisbord
Tilrettelegge sandlek med sittekant og lekebord.
Utvide aktivitetstilbudet.
Utbedre universell utforming.
Utbedre lysanlegg.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
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Skeie skole ble bygget i 1982 og ligger nord på Hundvåg. En tomt
på 29,7 daa er regulert til utvidelse av skolen sør for Hundvåg ring.
OM SKOLEN
Skolen grenser til Hundvåg Ring mot sør, skoleskogen i
nordøst og for øvrig mot lav boligbebyggelse. Skoleskogen er regulert til boligbebyggelse. Skolens fasade er
i tre og murstein. Planløsningen preges i høy grad av
trinnvis utbygning. Det var større byggeprosjekt i 2009
hvor skolegården også ble opprustet i regi av Stavanger
eiendom. Modulbygget nordøst i skolegården ble oppført
i 2018. Skolegården ligger i relativt flatt terreng med voll
mot hovedveien. Det er fotgjengerundergang til arealet
regulert for utvidelse av skoletomta.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hundvåg
1.-7. klasse
22
11,43 daa (opparbeidet areal)
= 0,52 daa pr. klasse

			

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
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Skolegården har god soneinndeling for bruk av de ulike

trinnene. «Skoleskogen» nordøst for skolegården tilføyer
viktige naturkvaliteter for lek.

1. Aktivitetsområder                                  
- Hinderløype i sandbasseng på sørsiden av skolen.
- Sone for motorisk lek. Gruppe rundt multifunksjonsapparat med klatre, balanse og snurrefunksjon. Det er et
multifunksjonstativ, to piruetter, tre balansesopper og 8
balanseballer. Plasstøpt gummibelegg som fallunderlag.
- Sone med blandet motorisk lek: Multifunksjonshus med
rutsjebane og klatrelek, armgang, to husker, balansebom,
og fugleredehuske. Natursand som fallunderlag. Fugleredehusken er svært populær: Elevene har bestemt at de
disser 20 ”diss” hver, deretter bytte. Dette er nedtegnet i
ordensreglene for skolegårdene og viser behov for å
utvide husketilbudet.
- Klatreleksone vest for modulbygg. Med klatrevegg,
klatresteiner, tre turnstenger, armgang, og balansebommer. Natursand som fallunderlag.
- Ballflater nord for administrasjonsbygg (1-3 trinn), ved
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mellombygg (3-7 og 3-6) og bak gymbygg. Asfaltflater
uten mål eller oppmerkning. Det er laget retningslinjer for
bruk og «førsterett» i skolens friminuttsrutiner.
- Det er sandlekeplass med to lekeskulpturer med
steinrekke for balanselek foran skolens hovedinngang.
Skulpturene Forstenet insektliv er utformet av Hugo
Frank Wathne og ble avduket i 1987. I tillegg er fire av
aktivitetsområdene er tilrettelagt med sandbasseng,
men disse er ikke planlagt for rolig lek.

2. Møteplasser                                                      
- Amfi på sørsiden av skolen.                                                 
- Tre benker øst for administrasjonsbygget og benk
langs støyskjerm ved midtbygget.
- Tre «loop» benker sørvest for modulbygget.
- Benker på plantekasse og benker langs fasaden ved
hovedinngangen.

3. Stillesoner         
- Skoleskogen fungerer som stillesone.
- Sandlekearealet utenfor hovedinngangen er tiltenkt rolig
lek, men her preges miljøet av mye gjennomgangstrafikk
og noe trafikkstøy.

4. Universell utforming            
Skolegården er realtivt flat med høy andel av asfalterte
flater på et plan. Hoveddelen av skolegårdens flater er
dermed fremkommelig for alle. Fire av fem lekesoner er
anlagt med sand som fallunderlag som gir lav grad av
universelt utforma lekeareal.

5. Vegetasjon
Generelt lav andel vegetasjon i skolegården. Støyvollen
har gress og større rognetrær og gir rom for rollelek i
grønne omgivelser. Vollen preges av høy slitasje. Det går
tråkk oppå vollen som fungerer som snarvei til skolen.
Det er plantefelt tilknytta parkeringsplass og hovedinngang. Det er en trerekke nord i skolegården. Det er en
mindre gressplen på nordsiden ved multifunksjonsapparatene. Denne preges av svært høy slitasje.
Skoleskogen har høy verdi for naturlek og motoriske
utfordringer for barna. Her er det tilrettelagt lekeutstyr,
som preges av slitasje. Skogen har pytter, klatretrær,
busker, og skogsvegetasjon som gir en stor leke- og
opplevelseskvalitet for elevene.

6 Tekniske løsninger
- Det er etablert nedgravde avfallscontainere.
- Hovedsykkelparkering ved hovedinngang med 108
sykkelparkeringsplasser. Supplert med mindre
sykkelparkering på nordsiden. Kapasiteten virker lav i
forhold til reelt behov.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse og disposisjonsplan i 2008,
Det er ikke gjennomført delprosjekt i prosjekt skolegård
her, da skolen er av nyere dato og både etablering av og
opprustning av skolegården er skjedd i regi av Stavanger
eiendom i perioden. Skeie skole er prioritert for delprosjekt i prosjekt skolegårder i 2022.

VURDERING
Skolegården har viktig stedegen kvalitet for naturlek i den
tilgrensende skoleskogen. Det er for få aktivitetstilbud i
skolegården i forhold til elevantallet. Det er lav kapasitet
på lekefunksjoner som husker. Det er få rolige oppholdssteder til rolig lek og lite vegetasjon. Skolegården har
behov for nytt delprosjekt i prosjekt skolegårder.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Ballbinge med flerfunksjonsmål.
Utvide leketilbudet både for yngre og eldre barn
Øke andel vegetasjon i skolegården
Tilrettelegge gode stillesoner
Utbedre sykkel- og sparkesykkelparkering.
Utbedre lysanlegg.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
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Smiodden skole ble bygget i 1983. Skolen grenser til Kvernevik
idrettspark og Kvernevik skole. Idrettsparken og nærmiljøanlegget
ved Kvernevikhallen med ballbinge, skateramper og hockeybane
blir brukt av skolen. Det er kort gangavstand til friområder.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolen ble bygget i 1983 og er et hvitt murbygg i modernistisk formspråk med saltak. Skolen ble utvidet med et
nybygg i 2001. Nybygget står som en kontrast til eksisterende formspråk da det har rød teglsteinsfasade med
buet tak.

Skolegården har flytende overgang mot nærmiljøanlegget
ved Kvernevikhallen uten tydelig avgrensing. Ballbanene i
idrettsparken oppleves som en integrert del av skolegården og nyttes av elevene i friminuttene.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

82

Madla bydel
8-10. klasse
8
8,18 daa  
= 1,02 daa pr. klasse

Terrenget i selve skolegården er svært flatt. Det er tre
meters høydeforskjell i skolegården. Høydeforskjellen tas
opp i skråningene og amfiet på sør- og øst siden av
skolegården.
Nord i skolegården står kunstverket ”Skulptur” av Odd
Sama som ble oppført i 1990. Verket er en skulptur av
fem kuber som er sveiset sammen så de danner en bro.
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1. Aktivitetsområder                                  

- Basketballbane på asfalt.
- Ballbinge med flerfunksjonsmål og kunstgrasdekke.
- Balansesteiner på plen.

2. Møteplasser                                                      
- Amfiet.
- Plantefelt med sittekant.
- Møteplass/Torg med fire grupper av benker og bord
ved hovedinngangen.
- Møteplass med tre grupper av benker og bord ved
basketballbanen.

3. Stillesoner         
- Det er ingen tilrettelagte stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Planløsningen er i logisk, da det er godt skiltet til hovedinngangen fra parkeringsplassen. Men det er noen
mangler vedrørende ledelinjer og kontraster. Skolegården
er relativt flat med høy andel harde flater som gir god
fremkommelighet. Aktivitetsområdene er fremkommelig
for alle.

5. Vegetasjon
Generelt er det lav andel av trær og buskvegetasjon i
skolegården, men en del gressarealer. Tregruppen som
er nyetablert på møteplassen ved hovedinngangen og i
bakkant av amfiet er miljøskapende, men vil trenge en del
år for å etableres.

6. Tekniske løsninger
- De harde dekkene i skolegården er hovedsakelig av
asfalt med innslag av betongbelegningstein.
- P-plass ligger nord i skolegården.
- Sykkelparkering er løst mellom byggene.
- Kiss and ride finnes ved parkeringsplassen for
Kvernevikhallen.
- Renovasjon er løst med stor avfallscontainer og
bioavfalldunk på parkeringsplassen nord i skolegården og fem nedgravde avfallscontainere ved
parkeringsplassen foran Kvernevikhallen. Avfallsspann
er løst som en integrert del av møbleringen i skolegården.
- Fasadebelysning på bygg ved innganger og nyere
lyskastere belyser aktivitetsområdene. Veilysmaster på
parkeringsplass.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registreringer og laget disposisjonsplan av
skolegården i 2008. Et delprosjekt ble gjennomført i 2017
og omfattet torget ved hovedinngangen, plantekassen
med sittekant, amfiet og nye trær på østsiden, benker,
bord, Avfallsspann og basketballbanen.

VURDERING
Naboskapet til Kvernevik idrettspark er svært positivt for
aktivitetstilbudet tilknyttet skolen. Skolegården har
attraktive møteplasser, men lite bredde i aktivitetstilbudet

i selve skolegården. Det er høy andel asfaltflater. Prosjekt
skolegård har i bidratt til å øke kvaliteten på uteoppholdsarealer og aktiviteter i skolegården. Det er behov for å
utvide aktivitetstilbudet og oppruste anlegget. Nordsiden
av skolegården oppleves svært grå og uten særlig
innhold og området trenger en rehabilitering. Skolegården bør vurderes for nytt delprosjekt i prosjekt
skolegårder på sikt.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utvide aktivitetstilbudet og aktive møteplasser (f.eks
sandvolleyball og trimløype).
- Øke beplanting i skolegården.
- Utbedre lokal overvannshåndtering.
- Utbedre universell utforming.

4

83

e n e me
elev
d

4

St. Svithun skole ble bygget i 1918 og er en klassisk byskole.
Skolen ligger sentrumsnært, sentralt på Storhaug. Elevene
kommer fra Storhaug, Vassøy, Langøy og Hellesøy.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Da skolen ble bygget het den Stavanger kommunale
middelskole. Skolen har både vært realskole og gymnas.
Skolebygget er et murbygg og har kunstnerisk
utsmykning av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik som ble
oppført i 1985. Kunsten består av en skulptur med tittelen
St. Svithun som avbilder Stavangers skytshelgen over
hovedinngangen og et relieff av en rev på fasaden. Det er
uværskur i skolebyggenes sidefløyer. Skolebygget ble
rehabilitert midt på 2000-tallet.

Skolegården er en klassisk byskolegård. Skolebyggene
danner en hesteskoformet form som omkranser skolegården. Skolegården har tilnærmet flatt terreng. Ved
inngangen til skolegården skråner terrenget mot sørvest.
Høydeforskjellen tas opp i en sittemur som gjør at
sandvolleybanen ligger lavere i terrenget enn skolegården for øvrig. Det er høy andel asfalterte flater.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
84

			

Storhaug bydel
8.-10. klasse
14
3,56 daa  
= 0,25 daa pr. klasse

1. Aktivitetsområder                                  
-

To basketballbaner med oppmalt spillflate på asfalt.
Fotballbane med oppmalt spillflate på asfalt.
Sandvolleyballbane.
Bordtennis.
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2. Møteplasser                                                      
- Sittekanter rundt nedsenket område i skolegården.
- Skoletrappa.
- Benker.

3. Stillesoner         
Det er ingen stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Selve skolegården har flatt terreng med høy andel
asfalterte flater og har slik god fremkommelighet.
Skolebygget er av eldre dato og ingen av inngangene er
universelt utformet. Det er anlagt rampe til toalettene.

5. Vegetasjon
Generelt er det svært lite vegetasjon i skolegården.
Tuntreet midt i skolegården er dermed viktig både som et
miljøskapende element og landemerke. På utsiden av
byggene er det mindre plantefelt med buskbeplantning.

6. Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården.
- Sykkelparkering er løst i skolegården inntil hovedbyggets fasade og med en mindre sykkelparkeringsplass på den nordøstre siden av bygget.
- Det er lysmaster i skolegården som lyser opp
aktivitetsflatene og eldre fasadebelysning ved
innganger.
- Renovasjon er løst med frittstående containere på
nordøstsiden av bygget. For øvrig er det tilstrekkelig
dekning av avfallsspann i skolegården.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utført registrering av skolegården i 2008. Et
delprosjekt i prosjekt skolegårder ble planlagt av ekstern
konsulent og bygget i 2010. Prosjektet omfatter det
nedsenka partiet i skolegården med bordtennisbord,
balanseballer og sittemurer.
Prosjekt skolegård har i noe grad bidratt til å øke
aktivitetstilbudet i skolegården. Skolegården er prioritert
for nytt delprosjekt i 2021-2022.  

VURDERING
Skolegården er solfylt og skjermet for vind. Det er lite
bredde i aktivitetstilbudet, litt få møteplasser og det er
ingen friområder som grenser til skolen som skolen kan
nytte i friminuttene. Skolegården oppleves grå, og kunne
med fordel hatt mer vegetasjon som trivselsskapende
element. Prosjekt skolegårder har i noe grad bidratt til å
heve kvaliteten på skolegården med gjennomført
delprosjekt, men det er fortsatt umiddelbart behov for
tiltak for å bedre kvaliteten i skolegården. Det bør sees på
muligheter for å tilrettelegge og arealeffektivisere
skolegården slik at man får en god bredde i tilgjengelige
aktiviteter.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utvide aktivitetstilbudet i skolegården
- Oppruste lysanlegget.
- Utrede mulighet for å omdisponere og omregulere
parkeringsplassen til park eller skolegårdsareal.
- Arealeffektivisere ballspill ved å opprette ballbinge
med flerfunksjonsmål.
- Utbedre lokal overvannshåndtering.
- Etablere nedgravde avfallscontainere.
- Regulere og tilrettelegge Kiss and ride sone
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Skolen ble bygget i 1902 og er en klassisk byskole som ligger
sentralt på Storhaug. Skolen har trehusbebyggelse rundt og det er
gangavstand til Stavanger sentrum.
OM SKOLEN
Skolebygget  er tegnet av Hans L. Juell og er et nyklassisitisk murbygg. Skolen brant ned i 1940, da et engelsk
bombefly ble skutt ned og traff skolen. Skolen ble
gjenoppbygd etter 2. verdenskrig og stod klar til bruk i
1949. Skolen ble rehabilitert i 1998.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Storhaug bydel
1.-7. klasse
20
3,2 daa  
= 0,16 daa pr. klasse
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Skolegården er blant de minste av skolegårdene i
Stavanger. Den har rektangulær form som avgrenses av
bygningsmassen på to sider og trerrekke og smijernsgjerder på langsidene. Designet i skolegården tar opp det

geometriske formspråket i arkitekturen med en løper av
belegningsstein gjennom midten av skolegården.
Aktivitetene er planlagt som arealer med organiske
former som er en fin kontrast til det formelle formspråket i
arkitekturen. Skolegården har flatt terreng. Høydeforskjellen tas hovedsakelig opp i bygningsmassen og mur
mot Opheimsgata, med en smal trapp som adkomst fra
sørøst. Driftsadkomst er i det nordøstre hjørnet.
Det er kunstnerisk utsmykning i skolegården. Skolemusikanten av Gøril Førsund ble avduket i 1995. Skulpturen
refererer til tradisjoner på skolen da Storhaug skole var
første skolen i Stavanger som startet skolekorps i 1911.  

1. Aktivitetsområder                                  
-

Huskestativ med fire husker.
Ballbinge med kunstgrasdekke.
Basketkurv.
Klatrevegg i betong.
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- Balanseløype med hoppesopper.
- Sone for motorisk lek med rutsjebane, klatrekuber,
karusell og balansevippeprett. Fallgummien er formet
som en slange opphevet i terrenget som gir lekeverdi i
seg selv.
- Sone for motorisk lek med fugleredehuske, turnstenger
og flerfunksjonsutstyr med klatrelek og armgang.
- Aktivitetsløype med balanseline med hinder, gyngebro
med nett, balanselinebro og balansebro langs kanten
av skolegården.
- Sandkasse er etablert som et universelt utformet
basseng i betong med trinnfri adkomst. Bassenget har
en opphevet voll i bakkant som kan sittes på.

2. Møteplasser                                                      
-

Benker langs midtsonen.
Fire bord med benker ved hovedbygningen.
Sittemur ved basketbanen og ved ballbingen.
Uværsskur.
Fem runde benker i gruppe.

3. Stillesoner         
- Det er ingen stillesoner i skolegården.

5. Universell utforming            
Selve skolegården har tilnærmet flatt terreng med høy
andel harde flater. Det er god fremkommelighet i selve
skolegården. Planløsningen er enkel og gjør det logisk
å orientere seg i skoleområdet. Bygget er av eldre dato
og ingen av inngangene er universelt utformet. Det er
mangler vedrørende lys, kontraster, ramper og trapper.

6. Vegetasjon
Skolegården avgrenses av en eldre knutekollet lindetrerekke langs sørsiden og det er to tilsvarende trær på
nordsiden av skolegården. Det er et buskfelt langs gjerdet
mot Sandeidgata, men beplantingen er gått ut. Det er lav
andel vegetasjon i skolegården.

7 Tekniske løsninger
- Dekket i skolegården er av asfalt med innslag av
belegningstein i betong.
- Det er ingen parkeringsplass tilknyttet skolen. Det er
soneparkering i gatene rundt skolen.
- Kiss and ride er løst som en kortidsparkeringslomme i
Sandeidgata og i Opheimsgata.
- Renovasjon er løst med tre nedgravde containere i
Jelsagaten utenfor skolegården og fem store avfalls
dunker og to bioavfalldunker på fortauet i Opheims
gata.
- Fasadebelysning på bygg. Ingen av aktivitetsområdene
har belysning.

Det er god arealutnyttelse av tilgjengelig areal til opphold
og varierte aktiviteter. Prosjekt skolegård har i svært stor
grad bidratt til å øke kvaliteten på uteområdene i skolegården. Det er ikke behov for nytt delprosjekt i skolegården i neste tiårsperiode.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN

Det ble gjort registreringer av skolegården i 2008.
Skolegården er totalrenovert i regi av Prosjekt skolegårder. Oppgraderingen skjedde i  2012-2014 i to trinn,
hvor den søndre delen av skolegården og partiet foran
skolebygget ble ferdigstilt i 2013. Den nordre delen av
skolegården med ballbingen ble ferdigstilt i 2014.

-

VURDERING

Lage lysplan og etablere belysning av aktivitetsflater.
Utbedre universell utforming i skolegården.
Replante en robust beplanting langs Sandeidgata.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
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Skolen startet opp i 1872 og ble etablert på dagens tomt i 1965.
Skolen ligger inntil Revheimsveien (FV 509) mot sør og er
omkranset av lav boligbebyggelse.
OM SKOLEN
Skolen er bygget ut i flere trinn med påbygg i 1987 og
nybygg i 2001 og 2002. Skolen ble rehabilitert på slutten
av 1990-tallet. Den siste utvidelsen av skoletomta ble
regulert i 1996 og omfattet nybygget sør på tomten og
parkeringsplassen. Nybygget i sør har gulmalt trefasade
med betonggrunnmur. De tre parallelle byggene og
bygget sørvest på tomta er gråmalte murstein og trebygg.
Det eldste skolebygget er et gråmalt murbygg. Tasabekken friområde med balløkke ligger på motsatt side av
Revheimsveien.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Madla bydel
1.-7. klasse
22
10,77 daa  
= 0,48 daa pr. klasse

			

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
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Skolegårdens funksjoner er inndelt i soner for eldre barn

og for yngre barn. De eldre barna er mest vest i skolegården og de yngre barna er mest i den østre delen av
skolegården. Skolegården ligger i skrånende terreng med
fall fra nord til sørvest. Det er 8 meters høydeforskjell på
tomta. Det høyeste punktet er nord i skolegården på en
kolle som danner et utsiktspunkt. Ballbanene ligger på
det laveste nivået i skolegården. Det er en steingard på
nedsiden av kollen. Det er en del fjell i dagen nord på
tomta og mellom de tre parallelle bygningene.

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for motorisk lek med klatrepyramide, 		
gyngebro, balansebom, hoppesopper, turnstang og
terrengrutsjebane nord i skolegården
- Lekehus og klatresteiner på fjellkollen
- Sone for motorisk lek med to husker, balansebom,
flerfunksjonsapparat med edderkoppklatrenett og to
turnstenger, balansebrett og klatresteiner sør i
skolegården.
- Kjøkkenhage med pallekarmer for dyrking.
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- Tre basketkurver på fasaden.
- Oppmalte spill på asfalt: Paradis, sjakk, tall- og
bokstavleker, sirkler, linjer.
- Trimløype under tak med turnstenger, hekkløp og
parkour-elementer.
- Fugleredehuske
- Klatrestativ
- Sandkasse ligger avskjermet til øst i skolegården.
Kanten fungere som bakebord og et felt med morenesteiner i bakkant av sandkassen brukes til balanselek.

2. Møteplasser                                                      
- Sirkelbenker, bord og hoppesopper i gruppe.
- Fire betongbenker med sitteflate i tre.

3. Stillesoner         
Det er ingen tilrettelagte stillesoner i skolegården. De
fleste lekeområdene preges av trafikkstøy fra
Revheimsveien.

4. Universell utforming            
Møteplass og ballspillflatene er tilgjengelig for alle.
Skolegården har generelt lav grad av universell utforming. Planløsningen er ikke enkel og intuitiv og det er
vanskelig å orientere seg fra parkeringsplassen til
adminstrasjonen. Terrenget og gangveiene er bratte. Det
er mangler vedørende utendørs trapper, terskler, ramper
kontraster, ledelinjer og HC parkering.

5. Vegetasjon
Skolegården har vegetativ avgrensning med en trerekke
av gran (ved ballflatene) og lønn (ved lekearealene). På
nordsiden er det varierte enkeltstående trær langs
tomtegrensa. Det er en del buskfuru og noen store
furutrær som brukes som klatretrær sentralt i skolegården. Det er innslag av buskfelt langs fasadene og ved
parkeringsplassen og noen store enkeltstående thujaer.
Nye trær er etablert ved møteplassen og disse er
miljøskapende i gårdsrommet. Slitasje og tråkk preger de
fleste plantefeltene og gressarealene.

6. Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården.
- Parkeringsplass og kiss and ride er sør i skolegården.
- Renovasjon med to nedgravde avfallscontainere er løst
nord utenfor skolegården.
- Sykkelparkering finnes sør i skolegården ved gangvei.
- Fasadebelysning ved innganger. Nye lysmaster på
ballsonene med malt spillflate. Eldre parkbelysning
langs gangarealer og ved lekehuset.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER

Det ble gjort registreringer av skolegården i 2008. To
delprosjekt er gjennomført. Del 1 omfattet flytting av
ballbingen og opprustning av fotballbanen og ble
ferdigstilt i 2012/2013. Del 2 omfattet omlegging av
fallunderlag til gummi, kunstress og asfalt, fargerik
møteplass med asfaltmaling og ble ferdigstilt våren 2017.

VURDERING
Skolegården har tilstrekkelig bredde i aktiviteter og

ballspilltilbud. Det er en attraktiv møteplass i gårdsrommet. Prosjekt skolegård har bidratt til å øke kvaliteten
i skolegården. Det er stort forbedringspotensiale på
universell utforming og overvannshåndtering. Noe
lekeutstyr er av eldre dato og bør skiftes ut. Det er behov
for å gjøre tiltak mot avrenning av løsmasser, oppruste
plantefelt og asfaltdekker. Skolegården bør vurderes for
nytt delprosjekt i prosjekt skolegård på sikt.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Oppruste leketibudet for de yngre barna.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
Ny snarvei fra gangvei nedenfor parkeringsplassen.
Bedre gangforbindelser mellom nivåene.
Utbedre sykkel- og sparkesykkelparkering.
Universell utforming, særlig lys og bedre forbindelser.
Oppruste vegetasjon, særlig i skråningene.
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Skolen ble bygget i 1853 og er Stavangers eldste skole. Skolen
har bydekkende avdeling for barn med autisme som heter TA.
Skolen ligger inntil Tastarustå friområde.
OM SKOLEN
Det eldste skolebygget er et hvitmalt trebygg. ”Dusavik”
ble bygget midt på 1900-tallet. Veden ble bygget på
70-tallet. Den siste utvidelsen var tre bygg oppført i farget
betong og glass. Skolen ble rehabilitert og utvidet midt på
1990-tallet. Uværstak er etablert mellom skolebyggene.
Bebyggelsen mot øst og sør er lav boligbebyggelse. Det
er jordbrukarealer vest for skolen.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Tasta bydel
1.-7. klasse
14 + TA-avdelingen
16,31 daa  
=  1,08 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

90

Skolegården ligger i skrånende terreng. Høyeste punkt
ligger i skoleskogen nord i skolegården. Det er 27 meters
høydeforskjell til laveste punkt i sør. Terrenget gir

utfordringer med tanke på overvannshåndtering og
fremkommelighet. Turveien over Tastavarden og videre
sørover til Store Stokkavatn går gjennom skoleskogen.
Turveien ble nylig renovert og dette bedret avrenningen
betraktelig. Skolegården har kunstnerisk utsmykning som
omfatter granittskulpturen ”titteskap” utendørs og ”flyr”
utsmykning av trappeganger innendørs av kunstneren
Bjørn Melbye Gulliksen (1997). Det er et lite vannbasseng
ved kunstverket hvor regnvann blir stående. 1.klasse har
nordsiden av skolegården mot skogen for seg selv første
halvdel av skoleåret.

1. Aktivitetsområder                                  
-

Ballbinge med multifunksjonsmål og kunstgressdekke.
Sone for balanselek med balansenett og karusell.
Sone for klatrelek med klatrenett.
Sone for motorisk lek med to husker og multifunksjonsapparat med klatre- og balanselek samt rutsjebane.
- Turnstenger i tre høyder.
- Lite klatrenett.
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- Basketkurv.
- Sone for motorisk lek nord i skolegården med to husker
og to flerfunksjonsapparat med klatre- og balanselek
samt brannmannstang.
- En hoppegrop sør for Tastabygget.
- Oppmerka ballspillflate på asfalt.  

2. Møteplasser   
- Amfiet.
- Sittemurer ved sonen for balanselek.
- Sittemurer ved sone for motorisk lek ved skoleskogen.

3. Stillesoner         
- Skoleskogen er en viktig stillesone.

4. Universell utforming            
Søndre del av skolegården er relativt flat, har høy andel
harde flater og god fremkommelighet. Generelt er det lav
grad av universell utforming i skolegården grunnet det
skrånende terrenget. Det er mangler vedrørende trapper,
kontraster, lys og ledelinjer til hovedinngang, HCparkeringsplasser og skilting.

5. Vegetasjon
Skolegården oppleves frodig og grønn da den er
omkranset av variert trevegetasjon på alle sider. Skoleskogen gir stor stedegen verdi som lekeskog og som
utsiktspunkt. Variert buskbeplanting mellom bygg med en
del ugras i plantefeltene. Gressarealene preges av
bruksslitasje og tråkk.

6. Tekniske løsninger
- Parkeringsplassen ligger sørøst i skolegården.
- To nedgravde avfallscontainere er etablert ved
parkeringen. En bioavfallsdunk står inntil disse. Det er
ikke Avfallsspann i skolegården.
- Kiss and ride er ikke etablert.
- Sykkelparkering er løst langs ballbingen med løse
stativ, og med stativ mellom og nord for byggene.
Stativene nord for byggene er lite brukt da man må opp
en bratt bakke for å parkere her.
- Eldre parkbelysningsmaster ved gangareal og turveien.
Byggene har eldre fasadebelysning. Ballbingen har
nyere lyskastermast. Øvrige aktivitetsområder er ikke
belyst.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolegården i 2008.  Et
delprosjekt i prosjekt skolegård ble ferdigstilt i 2014.
Prosjektet omfattet ny ballbinge, amfi, balanselek og
karusell, asfaltarbeider og nye trær. I forprosjektet var
også tiltak i området nord for ”Høie” foreslått. Skolegården er prioritert for nytt delprosjekt (del 2) i prosjekt
skolegård i 2019-2020.

VURDERING
Skolegården har variert aktivitetstilbud og viktige
områder for naturlek. Sonen for motorisk lek ved skoleskogen er nylig opprustet som et driftstiltak. Prosjekt
skolegård har i stor grad bidratt til å forbedre kvaliteten

på skolegården. Det er allikevel behov for nytt delprosjekt nå. Det er behov for å utvide aktivitetstilbudet,
særllig for de minste. Området nord for ”Høie” bygget
bør videre-utvikles. Det er mangler vedrørende universell utforming, belysning, sykkelparkering, og trafikksikkerhetstiltak.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utvide aktivitetstilbudet, særlig sandlek og basket.
- Utbedre universell utforming, særlig lys, skilt og
fremkommelighet
- Utbedre sykkel- og sparkesykkelparkering.
- Videreutvikle sandlek med sittekant og lekeutstyr.
- Lage flere møteplasser, gjerne i uværsskur.
- Etablere kiss and ride tilknyttet parkeringsplassen.
- Utbedre lokal overvannshåndtering.
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Tastarustå skole stod ferdig i 2002. Høsten 2014 ble skolen omlagt
til ren ungdomsskole med en spesialavdeling for elever med med
særskilte behov. Skolen grenser inntil Tastarustå idrettshall og
Tastarustå bydelspark som brukes av skolen.
OM SKOLEN
Skolen er et modernistisk bygg med mørk trefasade som
er plassert i nordre del av skoletomta.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Tasta bydel
8-10. klasse
14
15,87 daa  
= 1,13 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
Skolegården har et solfylt godt lokalklima skjermet for
vind grunnet byggenes plassering på tomta.
Det er 8 meters høydeforskjell på tomta med fall fra
92

nordøst til sørvest. Terrenget er løst i et øvre og et nedre
nivå. Hovedinngang og adkomst er på det øvre nivået, og
skolegården med møteplasser og aktivitetsområder er på
det nedre nivået. Skolegården oppleves åpen, men
trerekker er viktige romdannende elementer i skolegården. Skolegården ble opprustet i forbindelse med
omleggingen fra barneskole.

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for ballspill med ballbinge, bordtennis og
sandvolleyball. Spillflatene har ikke egen belysning,
men får noe lys fra gs-veien vest for skolegården.
- Sone for klatre og balanselek: Opparbeidet med stort
klatrenett og balanseline.
- To karuseller plassert sammen (nye i 2018).

gården:

Tastarustå skole 4
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- Bordtennis
- Hoppegrop
- Sone for ungdom med spesielle behov: husker.
- Sandlek ble avviklet ved omlegging til ungdomsskole.

2. Møteplasser                                                      

- Amfiet – rolig sone midt i skolegården. Lunt og solfylt.
- Sittetrappene. God ryggdekning med muren i bakkant,
med utsikt over skolegården.
- Benker plassert inntil fasaden langs bygget og i
nedkanten av amfiet.

3. Stillesoner         
- Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Skolegården har enkel og logisk planløsning. Det er
intuitivt å orientere seg til hovedinngangen og det
tydelige møbleringssoner ved innganger. Det er flere
lekeutstyr som er universelt utformet med fallgummiunderlag: balanseline, karuseller og klatremur. Trapper og
amfi mangler universell utforming.

5. Vegetasjon
Plantekasser med stauder og urne med et prydtre i
skaper et hyggelig miljø ved hovedinngangen. I rundkjøringen det en gruppe søyleeik. To større kvadratiske
plantefelt med bunndekkere i som avslutning på amfiet. I
skolegården er det en rad med løvtrær langs muren,
dobbel yngre løvtre trerekke langs amfiet (er skiftet ut) og
trerekke langs gang- og sykkelvei. På nordsiden av
bygget er det klipt gressplen, med noe busk/krattaktig
vegetasjon i det nordvestre hjørnet. Gressplenflater ved
sandvolleyball, bordtennis og balanseline som preges av
høy bruk.

6. Tekniske løsninger
- Skolen har asfaltdekke med innslag av betongbelegningsstein.
- Trafikale forhold løst på en god måte da skolegård og
trafikkområder er skilt i to nivå. Parkeringsplass er
samlokalisert med idrettshallen.
- Kiss and ride rundkjøring er løst ved hovedinngangen.
- Hovedsykkelparkering er løst i sør skolegården.
I tillegg er det et stativ ved hovedinngangen og stativer
ved idrettshallen.
- Det er to nedgravde avfallscontainere ved parkeringsplassen. Bioavfall er løst med avfallsdunk som står
inntil fasaden. Det god dekning av avfallsspann
integrert i møberingen av skolegården.
- Det er nyere belysning på fasaden, nyere parkbelysning langs gangsoner i skolegården og på
gangveien.Aktivitetsflatene har ikke egen belysning.                             

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utført registreringer og analyse av skolegården i
2008. Det ble avsatt egne midler til opprustning og
tilpasning av skolegården til ny brukergruppe i 2014.

VURDERING
Helhetsløsningen har høy kvalitet med varierte leke- og
aktivitetstilbud, godt lokalklima og en god plassering med
naboskap til idrettshall og Tastarustå bydelspark.
Aktivitetene er tilpasset ny målgruppe trinnvis. Karuseller
ble oppført 2018. Sandvolley og rampline ble etablert i
2016. Det er mindre mangler vedrørende universell
utforming og belysning av aktivitetsflater. Det er ikke
behov for delprosjekt i prosjekt skolegård i neste tiårsperiode.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN

4

- Utbedre universell utforming (trapper og amfi)
- Belysning av aktivitetsflater.
- Tilrettelegge snarvei med trapp fra gs-vei vest for
skolegården i etablert tråkk
- Etablere møteplass under tak.
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Tastaveden skole ble bygget i 1963 og ligger inntil Byfjord skole
sentralt på Tasta. Tastaveden idrettspark grenser til skolen på
sørsiden og aktivitetstilbudet der nyttes av skolen. Rehabilitering
av skoleanlegget planlegges i regi av Stavanger Eiendom i 2019.
SKOLEGÅRDENS INNHOLD

OM SKOLEN
Skolen ble rehabilitert rundt år 2000. Skolebygget er et
modernistisk murbygg som har kunstnerisk utforming på
fasaden med et relieff som heter Mosaikk-utsmykning.
Verket er fra 1988 og er laget av kunstneren Per Odd
Aarrestad
Skolebygget er plassert midt på tomten. Planløsningen
gjør at vest og nordsiden av skolebyggene oppleves som
en bakside hvor renovasjon og parkering er løst.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

94

Tasta bydel
8-10. klasse
13
3,69 daa  
= 0, 28 daa pr. klasse

Skolegården er løst i tre nivå; Parkeringsplassen øverst,
den sosiale sonen er et mellomnivå og sørsiden/
vestsiden av skolegården er nedre nivå. Det er to meters
høydeforskjell på tomta, med fall fra nord til sør. Nivåene
er forbundet med ramper og trapper. Gangveien mellom
de to skolene oppleves som et naturlig skille mellom de to
skolene. Sørsiden er solfylt og nyttes til opphold og
aktiviteter. Den tilgrensende idrettsparken med kunstgressbane, hoppegrop, sandvolleyballbane og grusbane
ble opprustet med Idrettsmidler i 2008. Idrettsparken
brukes av elevene. Det er oppsatte treningstider på
kunstgrasbanen for begge skolene og idrettslag.

1. Aktivitetsområder                                  
- Basketballbane på asfalt
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- To bordtennisbord

2. Møteplasser                                                      
- Benker og bord i gårdsrommet.
- Kunstgresskråning i gårdsrommet.

3. Stillesoner         
Det er ingen tilrettelagte stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Det er høy andel av asfalterte flater og ramper som gjør
anlegget fremkommelig for rullestolbrukere. Hoved
løsningene tilfredsstiller allikevel ikke krav til universell
utforming da det er mangler angående kontraster,
ledelinjer, trapper og lys. Det er ikke anlagt egen HC
parkeringsplass og det er intuitivt å orientere seg til
hovedinngangen.

5. Vegetasjon
På vest og nordsiden omkranses skolegården av en
variert trerekke med bjørk, hengebjørk og furu. Det er
plen på nordsiden av skolegården. Plantefeltet mellom
sitteareal og aktivitetssonen er svært miljøskapende og
et romdannende element. Plantefeltene langs bygningene gir et grønt preg til skolegården, men generelt er det
lite grønt i forhold til andel harde flater.

6. Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården.
- P-plass ved hovedinngang på nordsiden av bygget.
Noen biler parkeres på vestsiden av bygget.
- Kiss and ride rundkjøring er etablert ved parkerings
plassen og deles med Byfjord skole.
- Hovedsykkelparkering er løst på vestsiden av skolebygget og opprustet i et sykkelprosjekt. Det er også
et stativ ved personalinngangen.
- Renovasjon er løst med store avfallscontainere og
bioavfallsdunker vest i skolegården. Nedgravde
avfallscontainere planlegges i rehabiliteringsprosjektet.
- Utfordringer med overvann som blir stående i
gangareal mellom skolene og grus som vaskes ut i
skråning ved kiss and ride feltet.
- Eldre fasadebelysning på bygg og eldre parklysmaster
langs gangareal. Lyskastere på idrettsarealene. Den
sosiale sonen har ikke belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registreringer og utarbeidet disposisjonsplan
for skolegården i 2008. Et delprosjekt ble bygget i 2012
og omfattet den sentrale skolegården med sosial sone
med benker og bord, kunstgrasskråningen, oppmerkning
av basketbane og nytt bordtennisbord.

VURDERING
Det er gode muligheter for ballspill tilknyttet skolegården.
Møteplassen i gårdsrommet oppleves trivelig. Prosjekt
skolegårder har bidratt til å øke kvaliteten i skolegården.
Det er allikevel liten bredde i aktivitetstibudet i selve
skolegården. Det er behov for programmering av
skolegården for å utvide soner for opphold og aktiviteter.
Anlegget preges en del bruksslitasje og det er behov for

overvannstiltak i skolegården. Da rehabilitering av
skoleanlegget planlegges med egne prosjektmidler, bør
nytt delprosjekt i prosjekt skolegård avventes til det er
avklart hvor mye av skolegården som inngår i pågående
planprosess. Dersom resultatet blir helt ny skole,
forventes det at opprustning av hele skolegården inngår i
prosjektet.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utvide bredden i aktivitetstilbudet i skolegården som
balanseline, klatrevegg og trimpark
- Etablere aktive møteplasser, f.eks hengekøyer i gruppe
- Etablere møteplasser under tak
- Utbedre universell utforming. Etablere HC-parkering.
- Utbedre belysning, særlig av aktivitetsflater.
- Utbedre lokal overvannshåndtering.
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Teinå skole ble bygget i 1997 på ytre Tasta. Skolen ble omlagt fra
barne-og ungdomsskole til barneskole i 2014 i regi av Stavanger
eiendom. Skolen grenser inntil Tasta idrettspark som nyttes av de
eldre elevene.
OM SKOLEN
Skolen er et moderne lavt bygg i 1-2 etasjer, oppført i
gråmalt trefasade med innslag av glass og metall i
fasaden. Det er kort gangavstand til Gjerdeveien - Njordveien friareal og Gullfaksveien friareal i nordvest.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Tasta bydel
8-10. klasse
14
11,04 daa  
= 0, 78 daa pr. klasse

SKOLEGÅRDENS INNHOLD
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Skolen ligger i skrånende terreng med fall fra nordøst til
vest og sørvest. Det er 11 meters høydeforskjell på
tomta. Skolen dekker et stort areal i grunnflaten da den
hovedsakelig går over en etasje. Nordsiden og vestsiden

av bygget oppleves som en bakside. Skolegården er delt i
et øvre nivå ved hovedinngang og rundt byggene og et
nedre nivå sør i skolegården. Skolegården ble opprustet i
forbindelse med omlegging fra barne- og ungdomsskole
til barneskole i 2014.

1. Aktivitetsområder                                  
-

Basketball bane med oppmalt spillflate på asfalt
Brennball bane oppmalt på asfalt
Ballbinge med gummidekke
Taubane
Sone for motorisk lek med tre husker, liten karusell,
balansebom, balansekuler i gummi og trampoline.
- Sone for motorisk lek med hoppesopper, fuglerede
huske, lekehus med rutsjebane og lite klatretårn.
- Sone for motorisk lek med karusell, vippehuske,
hengekøye, hinderløype med hoppesopper, ulike
balanseelement, balansetau, gangbro og stolpeskog.
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- Sandkasse finnes sør i skolegården. Sandkassen
ligger i et aktivt lekeområde tilgrensende karusellen.

2. Møteplasser                                                      
- Benker langs fasaden.
- Møteplass med benker og bord på sørsiden av bygget.

3. Stillesoner         
Det er ingen tilrettelagte stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Adkomst rundt bygget er tilgjengelig for alle. Det er høy
andel av asfalterte flater og ramper som gjør anlegget
fremkommelig for rullestolbrukere. Det er mangler
vedrørende kontraster og utendørs trapper. Om lag en
3.del av lekeområdene er tilgjengelig for alle.

5. Vegetasjon
Grantrærne vest i skolegården er planlagt felt av sikkerhetshensyn da røttene fikk skader ved opprustning av
grustien, og et tre falt over ende på grunn av dette. Disse
bør erstattes med nye trær.
Skolegården har høy andel buskbeplanting og en del
løvtrær. Generelt virker buskfeltene overgrodd eller
nedtrampet. Alle plantefeltene preges av lek og bruksslitasje med tråkk gjennom plantefeltene.

6. Tekniske løsninger

- Stor felles offentlig parkeringsplass sørvest for skolen
som deles med idrettsparken og barnehagen.
- Kiss and ride er etablert ved hovedadkomstveien
- Hovedsykkelparkering ved hovedadkomstveien og i
skolegården.
- Det er miljøstasjon på parkeringsplassen. Renovasjon
for skolen er løst som to nedgravde avfallscontainere
på nordsiden av skolen. To bioavfallsdunker står ved
fasaden nær hovedinngangen.
- Nyere fasadebelysning på bygg. Gangareal, ballbinge
og flere aktivitetsområder har belysning med
parklysmaster og lyskastere.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble gjort registreringer av skolegården i 2008. Det ble
avsatt egne midler til opprustning og tilpasning av
skolegården til ny brukergruppe i 2014. Av denne grunn
har det ikke vært behov for delprosjekt i prosjekt skolegårder i perioden.

VURDERING
Skolegården er i generelt god stand med et variert
aktivitetstilbud. Noen mangler vedrørende universell
utforming og overvannshåndtering. Noe slitasje på
anlegget. Prosjekt skolegårder har i liten grad bidratt til å
kvaliteten på skolegården siden det ble gjort eget
prosjekt i skolegården ved omleggingen til barneskole.
Det er allikevel behov for å delprosjekt i Prosjekt skolegårder på sikt.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utvide bredden i aktivitetstilbudet, særlig skjermet
sone for sandlek.
- Utbedre vegetasjon (buskfelt og erstatte granallè)
- Vurdere etablering av amfi for bruk i undervisning.
- Etablere møteplasser under tak.
- Utbedre universell utforming.
- Lage amfi som kan nyttes i utendørs undervisning
- Utbedre løsninger for overvannshåndtering og
hindre utvasking av løsmasser.
- Sparkesykkelparkering.
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Tjensvoll skole ble etablert i 1885 og tatt i bruk på dagens tomt i
1950. Skolen grenser til parkdrag mot vest, Solborg Folkehøyskole
mot nord og har kort gangavstand til Mosvannet.
OM SKOLEN
Før 1950 lå skolen i Eiganesveien. Skolebyggene er
modernistiske murbygg. Administrasjonsbygget ble tatt i
bruk i 1965, gymsal og bibliotek ble tatt i bruk i 1975. En
mindre rehabiliering av byggene ble gjennomført midt på
1990-tallet. Det er et L-formet uværstak over inngangen
til hovedundervisningsbygget. Byggene er godt plassert
nordvest på tomten og gir ly for nordavind. Plasseringen
av byggene gir sammenhengende uteoppholdsareal med
gode solforhold.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hillevåg bydel
1.-7. klasse
18
11,02 daa  
= 0,61 daa pr. klasse
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Terrenget på tomta er slakt skrånende mot nordvest. med
fire meters høydeforskjell. Skolegården grenser til

offentlig parkdrag i vest med lekeplass. Det går en
høyspentlinje over dette parkdraget som båndlegger
bruken. Lekeplassen oppleves som en del av skolegården og har husker og dobbelt vippedyr. Bruken av
banene fordeles mellom 2.-7.trinn i friminuttene. Første
klasse har eget friminutt. Skolegården har kunstnerisk
utsmykning. Sentralt i skolegården fnnes lekeskulpturen
Kalv og fole av Hugo Frank Watne fra 1981.

1. Aktivitetsområder                                  
- To fotballbaner. En har asfaltdekke, en har fallgummiunderlag.
- En basketbane med asfaltdekke.
- Tre ballvegger i betong.
- 5-kant huske.
- To bordtennisbord.
- Karusell.
- Hinderløype med turnstang, dekkleke og armgang.
- Flerfunksjonshus med rutsjebane, klatre-, balanse-,
henge-, snurre- og rolle lek.
- Det er ingen sandkasse i skolegården, men 		
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sandbassenget ved karusellen brukes til sandlek.

2. Møteplasser                                                      
-

Paviljong med benker under tak.
Benker i sirkel på møteplassen.
Benk under uværstak
Blime benk

3. Stillesoner         
- Skolegården har ingen tilrettelagte stillesoner.

4. Universell utforming            
Skolen har relativt flatt terreng og høy andel asfalterte
flater som gir god tilgjengelighet. Ballbanene og ballveggene er tilgjengelige for alle. Hinderløypa, flerfunksjonshuset, huskene og karusellen er ikke tilgjengelig for alle.
Inngangen til administrasjon har trapper uten rampeløsning. Det er HC parkeringsplass ved inngang til SFO.

5. Vegetasjon
Skolegården har frodig grønn avgrensning. Mot sør
avgrenses skolegården av en eldre lindetrerekke Det går
trerekker langs nordsiden og østsiden av tomten. Mot
vest er det vegetativ avgrensing i parkdraget med
blanding av trær og busker. Lindetrerekken sør i skolegården og langs hovedadkomsten er vernet i reguleringsplan. Det er også frodige enkeltstående løvtrær spredd
rundt i skolegården. Det er en del gressarealer, men mye
av disse ligger på nord og vestsiden av skolen som ikke
brukes av elevene. Gressarealene sentralt i skolegården
preges av høy slitasjone

6 Tekniske løsninger
- Dekket i skolegården er asfalt med innslag av plen.
Asfalten preges av høy alder, slitasje og hull.
- Parkering for ansatte og besøkende er løst nordøst i
skolegården. Kiss and ride er ikke etablert.
- Det er to nedgravde avfallscontainere ved parkeringen.
- Bioavfall pg plastavfall dunker står utenfor SFO
inngangen. Avfallsdunk er også plassert ved andre
innganger. Det er en avfallsbeholder integrert i
møbleringen av skolegården.
- Det er eldre fasadebelysning på bygg og i uværsskur.
Det er eldre parkbelysning på tilgrensende turveier.
Veilys på parkeringsplassen. Aktivitetsflater og
gangarealer i skolegården er ikke belyst.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utført analyse av skolegården i 2008. Et delprosjekt ble bygget i 2009 og omfattet tre ballbaner, tre
ballvegger, oppgradering av parkering, sykkelparkering,
beplantning og gangveier. En av ballbanene var en
sandvolleyballbane. Den er på et senere tidspunkt lagt
om til en fotballbane med driftsmidler grunnet stor
etterspørsel fra skolen. Skolegården er prioritert for
delprosjekt i prosjekt skolegårder i  2018-2020.

VURDERING
Skolegården har varierte lekefunksjoner og viktige
stedegne kvaliteter med naboskap til parkdrag og

lekeplass. Prosjekt skolegård har i stor grad bidratt til å
øke kvaliteten på aktivitetstibudet. Anlegget unntatt
ballbanene preges av alder og en del slitasje. Det er
behov for å utvide aktivitetstilbudet og det mangler et
avskjermet lekeområde for de minste. Det er setninger i
gummibelegget på ballbanen som gir behov for avretting
av spillflaten. Det er behov nytt delprosjekt for å oppruste
skolegården nå. Det er gjort overvannstiltak i skolegården, men det er fortsatt behov for dreneringstiltak.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Et avskjermet lekeområde for 1. Klasse.
Utvide aktivitetstilbudet og flere møteplasser
Utbedre universell utforming.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
Utbedre dekker (asfalt og fallgummi på ballbane)
Utbedre sykkelparkering og ny sparkesykkelparkering.
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Ullandhaug skole
Ullandhaug skole ble bygget i 1955 og ligger rett øst for
motorveien. Nordøst for skolen ligger en skatepark. Det er kort
gangavstand til SIF idrettpark og gangavstand til Mosvannet.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolebyggene er modernistiske murbygnigner i 1-2
etasjer. Hovedgangforbindelsene mellom byggene har
svalgang mellom byggene. Skolen ble rehabilitert i
2004-2005. Nytt tilbygg med gymsal ble bygget i 2010.
Det forligger detaljplan for nærmiljøanlegg i skolegården
som ble utarbeidet i 2003, men dette ble ikke fullstendig
opparbeidet grunnet økonomiske rammer.

Byggene er plassert på tomten slik at det dannes et
atrium i senter av skolegården. Atriet er opparbeidet som
møteplass med fem benker på rad i en ellipseform på
hver side som har ryggdekke av et opphøyd plantebed.
Aktivitetssonene ligger sør og sørøst i skolegården. I
gårdsrommet mellom byggene stå et tuntre. Den opparbeida skolegården oppleves flat. Det er slakt skrånende
terreng fra tilgrensende vei i øst Hvor Høydeforskjellen
tas opp i gresskråningen. Terrenget faller mot laveste
punkt som er i det sørvestre hjørnet tomten. Terrenget
der er tilpasset for undergangen under E39.

Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Hillevåg bydel
8-10. klasse
11
19,12 daa  
= 1,7 daa pr. klasse

1. Aktivitetsområder                                  
- Ballbinge med flerfunksjonsmål og gummidekke.
- Basketkurver med oppmalt spilflate på asfalt.
- Stor asfaltflate som nyttes til ballspill.

100

2. Møteplasser                                                      
- Atriet sentralt i skolegården. (Her er blir gresset mer
brukt enn benkene).
- Benker under tak ved inngangen til det midtre bygget.
- Benkebord vest for bygningene ved sykkelparkeringen.

3. Stillesoner         
Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Skolegården har relativt flatt terreng og høy andel av
asfalterte flater, noe som gjør den lett fremkommelig. Det
mangler ledelinjer til hovedinngang og det er manglende
kontraster/lys/markering av denne. Det er noen ”snufletrinn” uten god kontrast ved ballbingen, men disse ligger
utenfor gangsone med naturlig ledelinje.

5. Vegetasjon
Grønne arealer omkranser skolegården på alle sidene.
Gressmark på sør og vestsiden, trerekke mot vest, bed
med buskbeplantning og trær langs byggene gir et trivelig
miljø. I atriet er det plantet løvtrær i de opphøyde
plantebedene med gress som bunndekker. Løvtrerekken
vest i skolegården er veletablert og har viktig funksjon
som avgrensning, støyskjerm og mot partikkelforurensing
fra E39. Mot sør avgrenses skolegården av en aroniahekk mot tilgrensende vei.
Et stort asketre i gårdsrommet har funksjon som tuntre og
er identitesskapende for skolegården.

6 Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården.
- Hovedsykkelparkering er etablert nord for bygningene.
- Parkering for biler er løst som skråstilte parkeringsplasser langs hovedveien. Kiss and ride er ikke
etablert.
- Det er etablert nedgravde avfallscontainere. I tillegg er
det Avfallsspann integrert i møbleringen av atriet.
- Lysanlegget er fasadebelysning og lys i takoverbygg av
eldre dato. Aktivitetsflatene har ikke belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolegården i 2008. I 2009
ble et delprosjekt gjennomført hvor deler av skolegården
ble reasfaltert som en oppfølging av rehabiliteringen
Stavanger eiendom nylig hadde gjennomført.
Skolen er prioritert for nytt delprosjekt. Planlegging pågår
våren 2019 og bygging i 2020.    

gjennomført var nødvendig, men tilføyde ikke nye
aktiviteter. Det er behov for delprosjekt nå for utvide
aktivitetstilbudet i skolegården og behovet vil følges opp i
pågående delprosjekt.

VURDERING

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN

Skolegården har god størrelse, men har lav
arealutnyttelse til aktivitetsformål. Det er generelt lite
aktivitetsområder i skolegården og høy andel av
asfalterte flater i tilnærmet flatt terreng.  Skolegården
oppleves grå, men trerekken mot E39, buskfelt,
enkelttrærne i skolegården og atriet myker opp inntrykket.

-

Prosjekt skolegård har til nå i liten grad bidratt til å øke
kvalitetene i skolegården. Reasfalteringen som ble

Utvide aktivitetstilbudet
Lage flere (aktive) møteplasser.
Utvide sykkelparkeringstilbudet.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
Reasfaltere og utbedre fall mot eksisterende sluker.
Utbedre universell utforming.
Utbedre eksisterende lysanlegg.
Etablere kiss and ride sone.
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Vardeneset skole
Skolen ble tatt i bruk i 1973. Skolen ligger nord i Tasta bydel på et
høydedrag med utsikt mot Byfjorden, Grødem, Bokn, Karmøy, Bru,
Lineholmene, Sokn, Mosterøy, Rennesøy og Strand.
OM SKOLEN
Skolen grenser til høyblokk mot vest, Ytre Tasta barnehage mot sørvest og lav boligbegyggelse mot øst og
nord. Tomten skolen ligger på var opprinnelig en gård.
Skolen ble ombygget og totalrenovert i 2008-2010.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Tasta bydel
1.-7. klasse
14
9,87 daa  
= 0,71 daa pr. klasse
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Bygningene ligger godt tilpasset i terrenget, trukket mot
nordenden av tomten, noe som gir gode sørvendte
uteoppholdarealer. Nordsiden ligger høyere i terrenget.
Foruten utsiktspunktet oppleves nordsiden av skole-

gården som en bakside. Skolegården ligger på et
høydedrag i landskapet. Høyeste punkt er nord i skolegården med utsiktspunkt over fjorden. Det er seks meters
høydeforskjell på tomta med fall fra nord til sør-sørvest.
Skolgården har kunstnerisk utsmykning. Bronseskulpturen Gutten med Katten av kunstneren Per Ung ble
avduket i 1981.

1. Aktivitetsområder                                  
- Et bordtennisbord.
- Sone for motorisk lek med balansebom, hoppesopp,
lite klatrenett og flerfunksjonsutstyr med klatre,
henge- slengelek, armgang.
- Fulgeredehuske.
- Huskestativ med to husker og fulgeredehuske.
- Lekelandskap med asfaltkoller.
- Basketballbane med asfaltdekke.
- To fotballbaner med grusdekke.

-

Oppmalte spill på asfalt (sjakk og paradis).
Utkikkstårn.
Landhockeybane.
Klatresteiner.
Hoppegrop.
Edderkoppklatrenett med stige, balansebom
Det er sandkasse ved basketbanen. Det er ikke ballnett
mellom sandlek og basketbanen.

2. Møteplasser                                                      
-

Sittetrapper.
Fyrtårnet.
Benker langs gangsonen.
Vennebenk.

3. Stillesoner         
Skolen har ingen tilrettelagte stillesoner, men nordsiden
av skolegården oppleves rolig.

4. Universell utforming            
H
oveddelen av skolegården er løst med fremkommelighet
for alle. Ramper opp til bygg har ca 1:12 stigning. Mangler
vedrørende kontraster, utendørs trapper og rekkverk

5. Vegetasjon
Kastanjetreet som står sentralt i skolegården er bevart fra
tiden eiendommen var en gård. Treet har funksjon som
tuntre og er både identitets- og miljøskapende.
Langs gangsonen er det en nyplantet lønnetrerekke som
forsterker linjeføringen i skolegården. I sørvest er det en
liten lekeskog av store grantrær som har stor verdi som
lekeskog. I tillegg er det flere veletablerte piletrær sør i
skolegården.

6. Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården.
- Parkeringsplass er løst vest i skolegården.
- Det er to nedgravde avfallscontainere tilknyttet
rundkjøringen ved parkeringen. Avfallsdunker er en
integrert del av møbleringen i skolegården.
- Hovedsykkelparkeringen er løst langs gangsonen inntil
rundkjøringen, supplert med stativ lengre øst og
noen eldre løses stativ langs et skur.
- Ballbanene har belysning med høye lyskastere.
Gangsonen har belysning med lave pullerter. De andre
aktivitetsområdene har ikke belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Skolegården ble opprustet i forbindelse med renoveringsprosjektet i 2008-2010. Det har av denne grunn ikke vært
behov for delprosjekt i prosjekt skolegård i perioden.
Vardeneset er prioritert for delprosjekt i prosjekt skolegårder i 2021-2022.

VURDERING
Skolegården oppleves grønn og frodig. Det er varierte
aktivitetsområder med tilstrekkelig bredde i lekeutstyr.
Skolegården har flotte stedegne kvaliteter som utkikkspunkt med utsikt over fjorden og lekeskog. Anlegget

bærer preg av høy bruksslitasje og det er behov for
utbedringer av universell utforming og å utbedre aktivitetstilbudet. Lekeområdet for de minste barna med
sandlek bør flyttes til en mer rolig del av skolegården og
suppleres med sittemuligheter, og lekefunksjoner
tilknyttet sandleken. Det er behov for nytt delprosjekt i
prosjekt skolegårder i nær fremtid.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utbedre universell utforming.
- Utvide aktivitetstilbudet, særlig med aktiviteter nord i
skolegården.
- Utbedre lokal overvannshåndtering.
- Nytt sandlekeområde.
- Utbedre belysning.
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Skolen ble etablert i 1897 og tatt i bruk på dagens tomt i 1973.
Skolen ligger midt på øya med friområde mot sør og barnehagen mot nordvest. Skolegården har store grønne utearaler.
OM SKOLEN
Vassøy skole er den eneste skolen i Stavanger uten
fastlandsforbindelse. Skolen ble totalrenovert med
nybygg i 1992. Skolen grenser inntil et stort friområde
mot sør hvor det er skateanlegg og stor fotballbane med
grusdekke og lysmaster som brukes av skolen. Lysmastene er et landemerke i øylandskapet. Et mindre bygg ved
ballbanen med kiosk og lager disponeres av Vassøy IL.
Fotballbanen får kunstgrasdekke i 2019-2020.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Storhaug
1-7.klasse
7
10,23 daa
= 1,46 daa pr. klasse
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Skolebyggene ligger i et terrengsøkk mellom grusbanen
og lekeskogen. Det er fem meters høydeforskjell på
tomta. Lekeskogen, akebakken og fjellknausen ved

kiosken er høyeste punkt og det er fallet mot veien vest
for skolegården. Sikringstiltak med voll ved akebakke er
gjennomført som et drifttiltak.

1. Aktivitetsområder                                 
-

Akebakke med utsiktspunkt.
Ballbinge.
Sandvolleyballbane.
To husker.
Et klatrestativ.
En fulgeredehuske.
Oppmalte spill og paradis på asfaltflatene
Ballvegg.
Sandlekeområde med sandkasse,
lekehus og trebåt for rollelek.
- Skolehage med drivhus og pilehytte.

2. Møteplasser   
- Amfiet (Brukes til festplass på 17. mai)
- Uværsskur ved gymsalen.
- Vennebenken.
- Bålplass med fire benker, grill og avfallspann.
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Bålplassen brukes til aktivitetsdager og matlaging i
undervisningen.
3. Stillesoner
Lekeskogen og friområdet er viktige stillesoner.
4. Universell utforming
Deler av skolegården er universelt tilrettelagt mt. på
dekker og fallforhold. Ballvegg og basketkurv, paradis og
bordtennisbord er tilgjengelig for alle.
Det mangler helhet mt. på UU løsninger. Utendørs
trapper et ikke universelt tilrettelagt. Kummer i gangvei
rundt skolen ligger med 5-6 cm vis og skaper ”snublekanter” midt i hovedgangsonen. Bålplass, lekeskog og
akebakke, volleyball, sandlek, husker og skolehage er
ikke tilgjengelig for alle.
5. Vegetasjon
Store trær og lekeskog gir rom for naturlek, klatring,
utforskning og rollelek. Skogen er blandingsskog med
høy andel furu- og bjørketrær. Deler av arealet preges av
gjengrodd krattvegetasjon med innslag av fremmede
spredende arter som gyvel, mispel og nyperoser Bør
fjernes på grunn av torner og spredningsfare. Det er
behov for tynning og rydding.
6. Tekniske løsninger  
- Det er asfaltdekke i skolegården.
- Sykkelparkering og sparkesykkelparkering ligger sør
for ballbingen. Sykkelparkeringen ble opprustet i 2018.
- Det er offentlig parkering ved brannstasjonen.
- Renovasjon er løst med containere ved adkomst på
nordsiden. Containerene hindrer adkomst til skogen.
- Hovedgangveien har eldre parkbelysning. Det er eldre
fasadebelysing på bygg. Aktivitetsområdene har ikke
belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Analyse og disposisjonsplan for Vassøy skole ble
utarbeidet i 2008. Et delprosjekt ble bygget i 2013 og
omfattet:
- Hoveddekket er asfalt. Turveien til lekeplassen er
oppgrusa. Det er gress og skogbunn i grøntarealene.
- opprustning av ballbinge med avretting og kunstgress.
Ballfangergjerdene ble fikset på. Overvannstiltak ble gjennomført på tilgrensende areal.
- Bålplass med benker, grill og avfallspann
- Sandlek for små barn med båt og lekehus.
Skolegården er prioritert for nytt delprosjekt i 2022.

VURDERING
Skolegården har flotte stedegne kvaliteter med lekeskog
og stor akebakke. Det er varierte leketilbud i skolegården.
Prosjekt skolegård har bidratt til å øke kvaliteten på
leketilbudet på Vassøy skole. Sandlekeområdet må
utbedres grunnet sikkerhet, da kum ofte går tett og det
kan stå 50 cm vann over kummen. Lysanlegget utendørs
er eldre, mangelfult og bør utbedres. Ballbingen har høy
bruk. Lys i ballbingen og lys langs skolebyggets nordside
bør prioriteres. Det er behov for flere lekeaktiviteter for
eldre barn. Anlegget preges av alder og slitasje. Det er

stort behov for å forbedre skolegårdens kvalitet, innhold
og utforming for å oppnå gode uterom og gode oppvekstvillkår for barn og unge. Det bør vurderes å utarbeide en
ny disposisjonsplan som vektlegger løsninger for
universell utforming, nærmiljøfunkjsoner og egne lekeområder for eldre og yngre barn.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
-

Utarbeide lysplan og utbedre lysanlegg.
Utbedre universell utforming.
Opprustning og drenering av sandlekeområde.
Utvide aktivitetstilbudet, særlig for eldre barn.
Tynne i krattvegetasjon og tilføre økt opplevelsesverdi.
Utbedre løsning for renovasjon.
Utbedre lokal overvannshåndtering.
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Skolen ble bygget i 1960. Skolen ligger på et høydedrag med utsikt
over Gandsfjorden. Våren 2019 pågår utredning om skolen skal
flyttes til nye skolebygg på en tomt på Mariero.
OM SKOLEN

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Vaulen skole ble rehabilitert i 1998 og det ble bygget et
nybygg nordvest på tomta. I dag er det fire bygg nord på
tomta. Tre av disse utgjør en hesteskoform med et lunt
gårdsrom mot sør. Det er uværstak mellom disse og
nybygget. Det femte bygget ligger frittående sør i
skolegården.

Skoletomta ligger i en østvendt skråning med bratt
terreng med fall fra vest mot øst. Det er 18 meters
høydeforskjell på tomta. De østre og sørlige arealene er
relativt flate.

I 2018 ble det gjort et mulighetstudie for nye Vaulen skole
med bydelskulturskole i regi av Stavanger eiendom, som
anbefaler at eksisterende bygg bør rives. Formannskapet
i Stavanger kommune vedtok i februar 2019 at skolen
skal søkes relokalisert med nybygg på ”Marierotomten”.
Ny skole er planlagt ferdigstilt i 2022.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:
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Hinna bydel
1.-7. klasse
27
13,41 daa  
= 0,49  daa pr. klasse

Aktivitetsområdene i sør og øst er nylig oppgradert med
nye ballbaner og lekeapparater. Hovedvindretningene i
området er fra nordvest og sørøst. Det er gode solforhold.
Skolegården er åpen for lek for alle trinnene, men
sandlekearealet øst i skolegården er forbeholdt førsteklassingene.
1. klasse disponerer den østre delen av skolegården med
sandlekeareal. 7. klasse disponerer kurvball området.
Ellers er det fri lek for alle trinn i skolegården.

1. Aktivitetsområder                                  
- Sone for ballspill med ballbane med flerfunksjonsmål
med asfaltdekke og fotballbane med gummidekke.
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- Kjøkkenhage med fire pallekarmer for dyrking.
- Edderkoppklatrenett, lekelandskap i gummi, sanselek
med ”telefonrør”, balansenett.
- Balanseløype med balanseline, balansestokker og
balansebommer.
- Sone for motorisk lek sør i skolegården med to
flerfunksjonsutstyr. Et som har balanse-, klatrehenge- og snurrelek. Det andre har henge-, klatreog balanselek. Rundstokkavgrensingen til 		
fallsingelbassenget kan brukes til balanselek.
- Sone for motorisk lek nordøst i skolegården med et
lite flerfunksjonsutstyr med armgang, klatre-, balanse
og hengelek. En klatreskråning, en liten terrengrutsjebane og et flerfunksjonsutstyr med rolle- snurre,
klatre- og hengelek.
- To husker og en fulgeredehuske
- Det er sandkasse i området for 1.2- klasse. Sandkassen har liggende rundstokkavgrensning.

2. Møteplasser                                                      
-

Amfi
Benk i uværskur
Sirkelbenk øst i skolegården
Sittekant (benk) i betong langs ballbingen.

3. Stillesoner         
Det er ingen opparbeida stillesoner i skolegården.

4. Universell utforming            
Skolegården har store terrengforskjeller. Adkomstene til
skolegården har bratt stigning.

5. Vegetasjon
Store deler av uteområdet er naturtomt med store
bartrær. Den vestre delen av skolegården har fjell i dagen
og store furutrær. Det er et nyere buskfelt som avgrenser
skolegården mot øst. De øvrige buskfeltene preges av
høy slitasje.

6. Tekniske løsninger
- Det er asfaltdekke i skolegården.
- Kiss and ride rundkjøring er etablert vest for skolegården.
- Parkeringsplass finnes øst i skolegården.
- To nedgravde avfallscontainere finnes ved parkeringsplassen. Tre Avfallsspann for bioavfall står ved disse.
- Sykkelparkering er løst to steder i skolegården. Det er
stor sykkelparkering i øst ved parkeringsplassen og en
ved den vestre adkomsten.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolegården i 2008.  Et
delprosjekt er gjennomført og ble bygget i 2016/2017.
Prosjektet omfattet sone for motorisk lek vest i skolegården, sykkelparkering og et flerfunksjonsutstyr sør i
skolegården.

VURDERING
Skolegården har stedegne kvaliteter med områder for
naturlek og flott utsikt. Det er varierte leketilbud og
skolegården er nylig renovert. Nye delprosjekt i skolegården bør avventes grunnet planlagt relokalisering.
Som følge av ny skoletomt vil opparbeidelse av ny
skolegård inngå i prosjektet i regi av Stavanger eiendom.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Utbedre universell utforming.
- Tilpasse skolegården til fremtidig skolebygg.
- Utvide sykkelparkeringstilbud og ny sparkesykkelparkering.
- Tiltak for lokal overvannshåndtering.
- Utbedre lysanlegg.
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Skolen er en nyklassistisk byskole som ble bygget i 1911. Skolen
ligger sentrumsnært på Våland. Skolegården er blant de minste i
Stavanger. Det pågår full opprusting av skolegården våren 2019.
OM SKOLEN
Hovedbygget er en gulmalt murbygning. Skolebyggene
ble totalrehabilitert i 2005. Det er 10 minutters gangavstand til Mosvannet og Vålandskogen fra skolen.
Bydel: 		
Klassetrinn:
Antall klasser:
Skolegårdsareal:

Eiganes og Våland
1.-7. klasse
24
4,83 daa (inkl. parken)
= 0, 20 daa pr. klasse

			

SKOLEGÅRDENS INNHOLD

Skolegården har lite areal. Sør for skolegården ligger et
parkareal som oppleves som en integrert del av skolegården som brukes i friminutt og undervisning. Da det
foreligger et poltisk vedtak om at skolen kan nytte parken
er de 1,15 dekarene med park medregnet i skolegårdsa108

realet. Det er tilnærmet flatt terreng på skoletomta.
Skolegården er inngjerdet med flettverksgjerde. Ved
inngangene er det sykkelsluser.
Skolegården har kunsterisk utsmykning. Bronsestatuen
Den gode hyrde av Roland Lengauer ble avduket i parken
i 1990. Barna bruker statuen til klatrelek.

1. Aktivitetsområder                                  
- Ballbinge med fallgummiunderlag og to fotballmål.
- Basketballkurv
- Sone for klatrelek med et flerfunksjonsutstyr med
klatre-, henge-, slenge- og balanselek vest i
skolegården.
- Sone for motorisk lek med ti turnstenger i ulike høyder,
to armganger, og balanseline (defekt) og balansestokker i parken.
- Flerfunksjonsutstyr med rolle-, klatre, henge-, slenge-
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lek og rutsjebane
- Balanseløype med ulike balanseelement
- Fem klatresteiner
- Bølgende trebenk i sirkel rundt et tre sentralt i skole
gården.
- En fulgeredehuske og to vanlige husker.
- Sandlek ligger øst i skolegården ved huskene.
Her er det stor sandkasse med kant av rundstokk.

2. Møteplasser                                                      
-

Sirkelbenk rundt tuntrærne
Tre benkebord sentralt i skolegården
Sittetrinn i tre rundt sonen for motorisk lek i parken
Tre benker i parken.

3. Stillesoner         
- Skolegården har ingen stillesoner.

4. Universell utforming            
Skolegården har logisk og intuitiv planløsning med høy
andel asfalterte flater. Dette gir god fremkommelighet i
selve skolegården. Ballbingen og basketkurven er
tilgjengelig for alle, for øvrig er det er lite tilrettlegging av
akitvitetsområdene. Hovedinngangen er tilpasset for
rullestolbrukere med rampe. De øvrige inngangene er
ikke tilrettelagt, og har eldre trapper. Generelt er det
mangler vedrørende ledelinjer, lys og kontraster.

5. Vegetasjon
Det er lav andel grønt i skolegården. Det er tre trær som
omkranses av en benk midt i skolegården. Disse
oppleves som et tuntre. I tillegg er det en trerekke langs
vestsiden av skolegården.
Parken sør for skolegården har høy andel av store
bøketrær, to bjørketrær og et bartre. Trærne er svært
miljøskapende. Det er lav andel busk og gressflater. Det
er en mispelhekk langs gjerdet sør i parken som bærer
preg av høy bruksslitasje.

6. Tekniske løsninger
- Det er skråstilt gateparkering på nordsiden av skolen.
I tillegg er det fire parkeringsplasser reservert for
ansatte og driftsansvarlig på østsiden av skolegården.
- Sykkelparkering er løst vest ved inngangen til skolegården og nordvest i skolegården.
- Renovasjon er løst med stor avfallscontainer på
parkeringsplassen nord for skolen. Det er ingen synlige
avfallsdunker i selve skolegården.
- Det er eldre fasadebelysning på bygg. Aktivitetssonene
har ikke belysning.

PROSJEKT SKOLEGÅRDER
Det ble utarbeidet analyse for skolen i 2008. Skolen er
prioritert for gjennomføring av full opprustning av
skolegården i 2019.  Første byggetrinn bygges våren
2019. Detaljprosjektering av den øvrige delen av skolegården pågår våren 2019.  

VURDERING
Anlegget bærer generelt preg av høy slitasje og alder.
Aktivitetstilbudet er variert, men det er for lite utstyr i
forhold til elevantallet. Det flate terrenget gjør at vann blir
stående i dammer i skolegården. Med lite tigjengelig
areal er det viktig at kvaliteten heves og at det vektlegges
arealeffektivt aktivitetstilbud. Skolegården har behov for
full opprustning, behovet ivaretas i pågående delprosjekt.

FREMTIDIGE BEHOV I SKOLEGÅRDEN
- Full opprustning av skolegården, med særlig fokus på
å utvide aktivitetstilbudet.
- Utbedre fallforhold og lokal overvannshåndtering.
- Utvide sykkelparkeringstilbudet og sparkesykkelstativ.
- Utbedre lysanlegg og belyse aktivitetsområder.

4
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Sparkesykkelparkering, Madlamark skole.

6.8. Registrerte fellestrekk i skolegårdene
TILSTAND
Kvaliteten på skolegårdene blitt bedre de siste ti årene.
Det er gjennomført full opprusting på Eiganes skolegård,
Kristianslyst Skolegård, Storhaug Skolegård og Nylund
skolegård siden 2008. De to sistnevnte i regi av prosjekt
skolegårder. Dette utgjør 10% av skolegårdsanleggene. I
tillegg er det planlagt full opprustning ved Våland skole
(prosjekt skolegårder) og Lunde skole (Stavanger
eiendom) i 2019. Totalt 15% av skolegårdene. I disse
skolegårdene er nye delprosjekt ikke nødvendig de neste
ti år.
Minst et delområde er opprustet i 80% av skolegårdene i
regi av prosjekt skolegårder. I disse skolegårdene er det
generelt behov for I disse anleggene er det fortsatt behov
for opprustninger da prosjektene ikke tar for seg hele
skolegårdene.

PLANLØSNINGER
Planløsningen ipåvirker hvordan skolegården oppleves,
hvordan aktivitetstilbudet kan løses og på fremkommelighet. En universelt utforma planløsning skal optimalt
være logisk og intuitiv. Planløsningene i skolegårdene
varierende, men deles inn i tre hovedkategorier:
1. Arealeffektiv plassering av bygg på tomten
Denne planløsningen har ofte bygg plassert mot den
nordre tomtegrensen. Dette gir sammenhengende
sør- og vestvendte skolegårdsareal (som Kristianslyst,
Tastarustå, Kampen, Kvaleberg, St. Svithun og Våland
skole). I disse skolegårdene er det solflyte oppholdsarealer. Planløsningen gir ofte logisk orientering, er
arealeffektiv og gir varierte muligheter til hvordan
skolegården kan programmeres.
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2. Sentral plassering av bygg på tomten (som
Eiganes, Gosen, og Gausel skole). Byggene skaper
rominndeling som kan være positivt, men baksiden er
at det blir skyggefullt uteoppholdsareal på nordsiden av
bygg som kan være lite egnet for opphold og
aktiviteter. Ofte opptar bygget attraktive deler av
skoletomten.
3. Trinnvis utbygd skolegård
(som Austbø, Skeie, Jåtten, Tastaveden, og
Madlamark skole).
Mange av skolegårdene er bygget på med flere påbygg
over tid. I disse skolegårdene er et generelt trekk at
bygningsmassen opptar attraktive areal og at lave nye
tilbygg og brakker har ført til at skolegårdens
planløsning er lite arealeffektiv. Dette legger
større begrensinger på programmering av skolegården, da flere vanlige aktiviteter er arealkrevende.
Inntrykket er at det er tatt lite hensyn til skolegårdens
funksjon i slike prosjekter.

LITE SKOLEGÅRDSAREAL
Flere av skolegårdene har lite areal i forhold til antallet
klasser. Dette gjelder særlig byskolegårdene Våland,
Storhaug, Kampen. Nylund og St. Svithun. I tillegg til
Lassa skolegård. En utfordring ved flere av byskolegårdene er det ikke er større tilgrensende friområder eller
lekeplasser som kan supplere aktivitetstilbudet i skolegården. Dette gjøre at disse skolegårdene blir særlig
vektlagt i prioriteringene.

REDUKSJON AV SKOLEGÅRDSAREAL
Ved nybygg, rehabiliteringer og andre endringer på
eksisterende skoleanlegg er det ofte ikke mulighet for

tomteutvidelse. En konsekvens er reduksjon av utearealet til elevene. Det er mange skolegårder hvor det er
bygget nybygg eller tilbygg uten å øke størrelsen på
skoletomten siden 2008.

HØY SLITASJE
En generell observasjon er at det er svært høy bruksslitasje på alle barneskoler.Anleggene har svært intensiv
bruk som forkorter normal levetid på utstyr. Flere
delområder som ble rustet opp for ti år siden har nå
behov for å rustes opp på ny. Lekeutstyr som er montert
i fallsand og fallsingelbasseng slites betydelig fortere
enn utstyr montert med fallgummiunderlag. A velge
løsninger som er robuste og har høy kvalitet i nye delprosjekt er dermed svært viktig. Bruksslitasje er også svært
synlig i grøntanleggene, hvor busker og gress får hard
medfart i leken. Det særlig viktig å sikre vegetasjon i
etableringsfasen for å hindre at den går ut.
For ungdomsskoler er slitasje på uteanlegg generelt
lavere enn ved barneskoler.

VERDIEN AV LEKESKOGER
Skolene som har et lite skogsareal i eller tilknyttet
skolegården har store kvaliteter i form av naturlek,
vegetasjon, terrengutfordringer, stillesoner og rom for
rollelek og fri lek. De stedegne kvalitetene er unike og
fremmer viktig motorisk utvikling grunnet varierende
terreng, klatremuligheter og ulike utfordringer. Det er
svært viktig at det er utfordringer for alle, på ulike
ferdighetsnivå i en skolegård. Det finnes skoleskoger
ved 1/4 av skolene; Buøy skole, Gausel skole, Gautesete
skole, Godeset skole, Madlavoll skole, Lassa skole,
Roaldsøy skole, Skeie skole, Tasta skole og Vassøy
skole. I fremtidige prosjekt bør det vurderes hvordan
barn med funksjonsnedsetting kan delta i fri lek i deler
av naturområdene uten at de varierte lekemulighetene i
skogen forringes.

TERRENG
Det er svært høy andel skolegårder som er løst med flatt
terreng inntil skolebygg, eller terrasering i et øvre og et
nedre flatt nivå der det er lite terrengvariasjoner i
Aktivitetsområdene . Terrengtilpasninger er dermed ofte
planlagt for enkel drift og adkomst, men gir lite varierte
lekeområder.
Kupert og naturlig terreng er viktige utfordringer for å
fremme motoriske utfordringer. I tillegg er det et viktig
element for vinterlek - alle barneskoler bør ideelt sett ha
tilgang til en akebakke.

UTFORDRINGER MED OVERVANN
I de fleste skolegårdene er det utfordringer med håndtering av overvann på egen tomt. Årsaker for dette er ofte
skrånende terreng, høy andel asfalterte flater og
mangelfull drenering. Andre vanlige årsaker er setninger
i belegg, komprimering av jord og avrenning av
løsmasser.
Klimaendringer gjør at en må planlegge for at været vil
bli våtere og villere i fremtiden. Dårlig overvannshåndtering gir fare for overbelastning av ledningsnett og urbane
flommer. Det er stort behov for å utbedre lokal overvannshåndtering i skolegårdene fremover.

ENDRINGER I ELEVENES REISEVANER
På flere av barneskolene er det høy bruk av sparkesykler. Kun noen få skolegårder har sparkesykkelparkering. En generell observasjon er at sparkesykler ofte
ligger henslengt ved inngangene. Dette kan utgjøre en
sikkerhetsrisiko dersom brann skulle oppstå. Parkeringsbehovet for sparkesykler er oppstått over de siste ti
årene. På bakgrunn av dette legges det til anbefaling om
10% dekning av sparkesykkelparkering på barneskoler i
planlegging av nye anlegg i veiledning til prosjektering
av skolegårder.
De siste fem årene har også elsykler og elsparkesykler
blitt mer og mer vanlig. Disse er kostbare og grunnet
elektronikk er det optimalt med overbygd, låsbart
parkeringstilbud.

FÅ TILRETTELAGTE STILLESONER
Registreringen viser at det er svært få tilrettelagte
stilleområder i skolegårdene. Det er hovedsakelig
skolegårder med lekeskoger som har denne kvaliteten.

UTDATERTE OG MANGLENDE LYSANLEGG
De fleste skolegårdene har eldre og lite energieffektive
lysarmaturer. I flere skolegårder mangler belysning,
særlig av aktivitetsområdene. Ved flere skoler står
utelysene på også på dagtid. Dette har sammenheng
med en generell trend i medvirkningsprosessene for
gjennomførte delprosjekt hvor skolene ofte ønsker at
mest mulig av prosjektmidlene skal nyttes til aktivitetsformål. Kombinert med at prosjekt skolegårder ikke har
hatt fokus på lys, men på å øke aktivitetstilbud i skolegården. I tillegg er høy kostnad en grunn til at det
generelt er eldre lysanlegg på bygg, langs interne
gangveier og ved aktivitetsområder. Å skifte ut eldre
lysanlegg til LED belysning vil redusere driftskostnadene
og fremme helårsbruk.

UNIVERSELL UTFORMING
Universell utforming er kun overordnet registrert i
prosjekt skolegårder. For å kunne prioritere utbedring av
mangler i skoleanleggene er det behov for detaljert
kartlegging av universell utforming.
Det en positiv utvikling i anleggene at aktivitetstilbud
med fallgummi som underlag har økt og at mange
barneskoler har fått fulgeredehusker. Det er allikevel
viktig å vektlegge at elever med funksjonsnedsettinger
har samme behov for motoriske utfordinger som alle
andre. Det bør derfor vektlegges å velge utstyr som er
utfordende og spennende for alle, ikke bare fremkommeligheten.
En generell registrering er at det i nyere anlegg ofte er
mangler knyttet til utendørs trappeanlegg i forhold til hva
krav som ligger i byggteknisk standard. Manglene var lite
kontrast på trappeneser, for korte rekkverk og
manglende fare- og oppmerksomhetsfelt. Det er få
skolegårder som både har bord tilrettelagt for rullestolbrukere og benker med armlene og ryggstø.
I eldre skolebygg har datidens bygningstekniske
standarder ikke vektlagt fremkommelighet for alle. Dette
gjør at flere eldre skolebygg har innganger som ikke er
tilrettelagt for alle.
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Kunstverket Utsnitt er både en møteplass og et lekeområde, Gausel skole.

7. Veiledning til prosjektering av skolegårder
For å kvalitetssikre planlegging av skolegårder har Park og vei
utarbeidet følgende veiledning til konsulenter med råd og krav til
planlegging og opparbeidelse av uteområder ved skoler.
BRUK AV SKOLEGÅRDEN
Skolegårdens hovedfunksjon er elevenes leke- og
aktivitetsarena på dagtid og som gode møteplasser for
nærmiljøet etter skoletid og i helger.
Skolegårdene er en viktig del av opplæringsmiljøet og
bør tilrettelegges for utendørs undervisning.
Skolegården er også en samlingsplass ved merkedager
og arrangementer som 17.mai og loppemarkeder.
Uteområdet må legges til rette både for organisert
læringsarbeid og for egenorganiserte aktiviteter i pauser
og fritid for ulike brukere (som eldre, ungdom, foreldre,
besteforeldre, enslige, lag, foreninger, interessegrupper
m.m).
I Stavanger kommune der det er knapt med arealer, og
det er viktig å planlegge skolegårdene slik at den varierte
bruken av skolegården ivaretas på en god måte.

STEDEGNE ANALYSER
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Det presiseres at ved detaljprosjekter i skolegårdene må
det gjennomføres mer detaljert brukermedvirkning,
registrering og behovsvurdering / analyser som grunnlag
for prosjektering enn det som foreligger i denne
rapporten.

POSITIVE EFFEKTER VED VARIERTE TILRETTELAGTE UTEOMRÅDER FOR ELEVER OG
ANDRE BRUKERE:
-

Det gir et variert opplæringsmiljø for elevene.
Det gir muligheter for allsidige bevegelsesaktiviteter
Det gir rom for sosial læring gjennom samhandling.
Det kan bidra til å redusere vold, mobbing og uro blant
elevene.
Det øker trivsel, motivasjon og læring blant elevene.
Det er positivt for fysisk og psykisk helse.
Det er et attraktivt møtested for lokalbefolkningen
Møteplasser kan forebygge ensomhet.
Gir mulighet for aktiviteter i trygge omgivelser
Gir rom for organisert treningsplass
Gir fasiliteter for større arrangement som loppemarket
og foreningsaktivitet.
(Sosial og helsedirektoratet, 2003)

PROGRAMMERING AV SKOLEGÅRDER
- Overordnet programmering av skolegården skal løses i
en disposisjonsplan for skolegården. Denne skal vise

funksjonene som skolegården skal romme.
- I planlegging av nye skoleanlegg bør langsiktig
bruksperspektiv vektlegges. Mulig plassering av
nybygg bør være gjennomtenkt i valgt løsning for
skolegården.
- Utearealet skal gi rom for organisert undervisning og
for varierte egenorganiserte aktiviteter.
- Utforming skal skape attraktive arenaer for gode
relasjoner, samhandling, læring og variert fysisk
aktivitet.
- Skolegården bør gi positiv identitet og gi særpreg til
skolen.
- Høy estetisk kvalitet og variert aktivitetstilbud er viktig
for å sikre trivsel og bruk av uteområdet.
- Utfordringer et viktige for å fremme motorisk utvikling.
Uteområdene må være tilpasset ulike aldersgrupper
og ulike fysiske ferdighetsnivå for å gi utfordinger og
mestring til alle.
- Uteområdene skal ha et rikt utvalg av lek og aktivitet
som kan brukes gjennom de ulike årstidene.

KRAV TIL BRUKERMEDVIRKNING
Skolens behov og ønsker skal ivaretas og avklares
gjennom brukermedvirkning. Brukermedvirkning skal
gjennomføres som grunnlag for forprosjekt. Brukermedvirkning er her innspill fra elever og ansatte om utfordringer, behov og ønsker for skolegården, samt samarbeid med skolen om prioriteringer. Rektor står ansvarlig
for koordinering av skolens innspill i planprosessen.
Prosjekterende skal etter beste evne ta brukernes ønsker
og behov til følge i planløsningen.

SONEINNDELING I SKOLEGÅRDER
De ulike funksjonene skolegården skal ha er førende for
planlegging av delområdene i skolegården. Egnede soner
for ulike funksjoner skal identifiseres. Det planlegges
avgrensninger mellom soner for høy aktivitet og rolige
soner. Sonene skal:
-

Gi rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet.
Gi rom for ulike typer sosial aktivitet.
Gi trygghet og være trivselskapende.
Gi mulighet for endringer av det fysiske miljøet.
Gi rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve
virkelighetsnær læring.
- Gi rom for spenning og uforutsigbarhet.
- Skape lokal identitet.

Sone for Sandlek, Eiganes skole

- Gi rom for å hente seg inn (stillesone).
- Minst ett aktivitetsområde i skolegården skal være
universelt tilgjengelig og ikke ekskludere noen brukere.
Ulike soner for aktivitet gir allsidige og funksjonelle
uteområder. Soner kan være:
- Møteplasser
- Soner for stille lek
- Soner for naturlek
- Soner for rollelek
- Soner for motorisk lek (med fart og spenning)
- Soner for ballspill
- Soner for læring (eks urtehage, steinsamlinger, former,
matematikk etc)
På barneskoler er det viktig at sone for sandlek legges
i en rolig, lun og solfylt del av skolegården.
I soner med høy fart og aktivitet må naturlige bevegelsesmønstre ivaretas på en god og sikker måte.
Soner for motorisk lek bør vekke barns nysgjerrighet dag
etter dag. Virkemidler for å få til denne spenningen er
tredimensjonal lek, sosialt samspill og sansemotorisk
trening. Med tredimensjonal lek menes her aktivitetsanlegg der barna kan kombinere ulike apparater i en runde,
leke sammen og dermed kombinere fysisk aktivitet med
sosialt samspill.
På ungdomsskoler bør man vektlegge aktive møteplasser. Med aktive møteplasser menes sosiale
samlingsted der uorganisert lavterskels aktivitet er en
integrert del av samlingspunktet.

GENERELLE FUNKSJONSKRAV
- Områdets formål, bruk og skolens ønsker og behov
skal ivaretas gjennom gode planløsninger.
- Nye skoleanlegg bør plasseres i tilknytning til
eksisterende nærmiljøanlegg, lekeareal, idrettsanlegg, parker og grønnstruktur.
- Det bør planlegges funksjoner i skolegården som
supplerer eksisterende tilbud i nærmiljøet.
- Arealene tilrettelagt for lek og opphold skal ha
minimum 50 % sol kl. 15 ved vårjevndøgn og kl. 18
midtsommer.
- Anbefalte støygrenser i Miljøverndepartementets
T-1442 skal legges til grunn ved planlegging og
bygging av skoler.
- I prosjekteringen skal et grønt, frodig og estetisk

Hinderløypa i skolen er også et sted å henge,
Gausel skole
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helhetsgrep i skolegården vektlegges.
- Det skal velges planløsninger, materialbruk og utstyr
som tåler intensiv bruk og høy belastning. Utstyret skal
være enkelt å vedlikeholde og kreve lite vedlikehold.
- Utforming, materialer og utstyr skal bevisst benyttes
for å gi identitet, særpreg og estetisk kvalitet til
området.
- Eventuelt behov for leskur skal avklares i forprosjektet.
- Plassering av mobilmaster på skoler bør unngås.

MILJØBEVISSTHET
- Miljøperspektiv skal vektlegges i valg av utstyr og
vurderes ved valg av dekker. Det bør etterstrebes
miljøvennlige løsninger som har lang levetid og
høy kvalitet, slik at unødig utskifting av utstyr unngås.
- Alt trevirke skal være miljøsertifisert. Bruk av tropisk
trevirke tillates ikke. Impregnering skal være miljø
vennlig.
- I prosjekter i eksisterende anlegg skal muligheter for å
gjenbruke elementer fra anleggene vurderes (f.eks
morenesteiner, natursteinsbelegg, utstyr og møbler).
- Det opplyses om at Stavanger kommune har et
kommunalt steinlager, det oppfordres til å avklare om
det er mulig å gjenbruke natursteinsbelegg eller andre
elementer fra lageret i prosjektene.

VALG AV LEKE- OG AKTIVITETSUTSTYR
- Det skal velges aktivitetsutstyr og utforming slik at
mange barn kan bruke utstyret samtidig.
- Det skal velges utstyr som gir god bredde og ulike
vanskelighetsgrader på aktivitetstilbudet.
- Ved barneskoler skal det tilrettelegges for klatring,
turning, snurrelek, husker, forskjellige balanseelementer, sandlek, spill og rollelek.
- Ved ungdomskoler skal det tilrettelegges gode møteplasser, ballspill med tilskuerbenker, trimutstyr og
aktiviteter for de mindre aktive ungdommene.
- Det skal vektlegges robust materialbruk. Utstyret skal
være holdbart og vedlikeholdsvennlig. Utstyr skal ha
mininum 10 års garantitid og oppfylle gjeldende
sikkerhetskrav.
- Valg av lekeutstyr skal være i tråd med innspill fra
brukermedvirkningsprosessen.
- Leke- og aktivtetsutstyr gjennomgås med fysioog ergoterapitjenesten for å sikre at utstyret har
tilfredstillende bevegelse og aktivtetstilbud.

Åpen overvannsgrøft, Tjensvoll skole
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KRAV TIL VEGETASJON
Det skal gjøres en vurdering av stedegen vegetasjon.
- Vegetasjon som har en slik kvalitet at den kan
inngå i fremtidig anlegg, skal så langt mulig bevares.
- Vegetasjon skal brukes som romdannende
element, for å myke opp det estetiske uttrykket og for å gi
årstidsvariasjon.
- Ny vegetasjon skal brukes for å skape le, rominndeling
og stedsidentitet.
- Ved valg av ny vegetasjon skal rask etablering, lavt
skjøtselsbehov og robuste planter vektlegges.
- Det skal etterstrebes rikt artsmangfold for å gjøre
anleggene robuste mot plantesykdommer.
- Det skal ikke benyttes fremmede arter. Plantevalg og
håndtering av jordmasser skal være i tråd med forskrift
om fremmede organsimer.
- Giftige og allergifremkallende arter skal ikke brukes.
- Planter med torner skal ikke brukes.
- Planter med bær som har sterk farge skal unngås brukt
der det er fare for at fargen smitter over på belegg,
som på fallgummiunderlag.
- Det er spesielt viktig å beskytte busker og trær for
tråkk, og lek i etableringsfasen. Dette kan løses ved
gjennomtenkt plassering av planter/plantefelt og
fysiske hindringer som f.eks. opphøyde plantefelt.
I tillegg bør midlertidige plantegjerder beskrives med
forsterket utførelse. Som horisontale bord i to høyder.

KRAV TIL TERRENGFORMING OG OVERVANNSHÅNDTERING
- Arealer rundt bygg utformes med tilstrekkelig fall til at
vann ikke blir stående. Det skal aldri være fall inn
mot bygg. Det skal ikke benyttes singel/ grus inntil
byggene.
- Mellom innganger og sandkasser og grusarealer må
det være god avstand og fast dekke slik at sand og
grus ikke transporteres inn i bygningene.
- Terrenget skal bearbeides slik at uønska vannansamlinger og dammer ikke oppstår.
- Er det stedlige terrengformer skal disse brukes bevisst
i planleggingen. Forming av nytt terreng kan også
være med på å skape gode rom.
- Eventuelle høye terrengsprang må sikres, fortrinnsvis
sikring som fremmer lek og aktivitet.
- Der det er behov for sikringsgjerder på mur skal dette
utføres slik at det ikke er mulig å balansere på muren
på utsiden av gjerdet.

Ny sykkelparkering med permeabel belegningstein,
Lassa skole

- Det kommunale ledningsnettet skal ikke tilføres mer
vann enn i dagens situasjon. Det skal etterstrebes å
redusere mengden overvann som går inn på det
kommunale ledingsnettet.
- Lokal håndtering av overflatevann skal gjennomføres i
den grad det er mulig. Valg av OV-løsning skal ikke gå
på bekostning av arealenes hovedfunksjon.

KRAV TIL LYSANLEGG
- Nærmiljøparker, gangveier og aktivitetsanlegg skal
ha lys slik at de oppleves trygge og kan brukes kan på
kveldstid, om høsten og vinteren.
- Lys i skoleanlegget som ikke skal kobles på gatelysnettet skal prosjekteres av konsulent, ellers av
Lyse Elnett AS.
- Belysningen skal være energieffektiv, ha lyssensor,
LED armatur og kreve lite vedlikehold. Valg av master
og armatur i skoleanleggene skal koordineres med
Lyse Elnett AS.
- Prinsipper for universell utforming skal følges i
lysanlegget (ikke blende og følge luminanskrav).

KRAV TIL UNIVERSELL UTFORMING
- Skolens uteområder skal utformes slik at planløsningen
oppleves enkel og intuitiv.
- Skolebyggets innganger skal ha logiske, lett lesbare og
forståelige ganglinjer gjennom skolegården fra
adkomstene.
- Natulige ledelinjer skal etterstrebes. Dersom ikke dette
er tilstrekkelig, skal det etableres konstruerte ledelinjer.
- Hovedinnganger skal ha tydelige kontraster fra bygget.
- I skolegårder er stedstøpt gummidekke et godt valg av
fallunderlag for å gi fremkommelighet for alle.
- Det skal legges fast dekke på gangarealer. Dette av
hensyn til universell utforming og renhold inne og ute.
- Det skal vurderes mulighet for å tilrettelegge stillesone
i skolegården som ivaretar behov hos barn med
autismespekter og andre psykiske funksjonsnedsettninger.
- På skolegårder med spesialavdelinger skal det
opparbeides et stille område. Der støyforhold 		
gjør dette vanskelig skal det opparbeides et område
skjerma for visuell støy.
- Universell utforming gjenomgås med fysio- og ergoterapitjenesten.

KRAV TIL SYKKELPARKERING
I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det satt mål om at
80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolene
(Samferdselsdepartementet, 2017). Det er av denne
grunn et krav å tilrettelegge sykkelparkering ved skolene.
- Ved rehabilitering av eldre anlegg og ved planlegging
av nye skoleanlegg skal det tilrettelegges for dekning
for minimum 60% av elevene ved barneskoler og 80%
av elevene ved ungdomsskoler.
.- På barneskoler bør det planlegges sparkesykkelparkeringsplasser for minimum 10% av elevene.
- Det skal etableres sykkelparkering for 50 % av skolens
ansatte. Sykkelparkering for ansatte bør ha tak og
fortrinnsvis planlegges som del av skolebygget.
- Sykkelparkeringen skal ivareta trafikksikker atkomst.

- Sykkelparkering skal plasseres i nærheten av 		
innganger, med gangforbindelser og adkomster til
skolen. Sykkelparkering skal være synlig, sikker,
attraktiv og funksjonell uten å beslaglegge attraktive
oppholds- og aktivitetsareal.
- I Stavanger kommune skal A- stativ eller bøyle brukes.
- Denne typen stativ gir god støtte til alle typer sykler og
rammen til sykkelen kan låses fast.
- Takoverbygg for sykkelparkering skal ha solid og
robust konstruksjon som tåler stedets vindbelastning
og røff bruk. Design og fargevalg på konstruksjonen
skal være tilpasset øvrig fargebruk i anlegget. RAL
kode skal beskrives.

KRAV TIL ADKOMST OG TRAFIKK AREAL
- Driftsadkomst til skolegården skal ha minimum tre
meters bredde.
- Adkomst og oppstillingsplass for utrykningskjøretøy
skal ivaretas.
- Det skal være tre meter fri bredde rundt fasaden på
skolebyggene for byggvedlikehold. Eventuelle unntak
må avklares med Stavanger Eiendom.
- Logiske gangforbindelser frem til inngangspartier skal
etableres.
- Trafikkarealene skal prosjekteres med forslag til gode
teknisk løsninger hvor sammenheng mellom arealene,
universell utforming og frisikt blir vektlagt.
- Kantstein skal fortrinnsvis være i granitt.
- Eventuelle murer skal vurderes utført i naturstein.
- Det skal planlegges trafikksikker løsning for henting og
bringing av elever. Dette kan løses som Kiss and ride
rundkjøring tilknyttet hovedinngangen.
- Parkeringsdekning skal avklares i reguleringsplan.
- Det skal løses 5% HC-parkering tilknyttet hovedinngangen, eller minimum to parkeringsplasser.
- Det skal være enkelt og intuitivt å orientere seg fra HCparkeringsplass til hovedinngangen.
- Mellom skolegård og kjørbare veier skal det sikres
med gjerde. Øvrig behov for gjerder avklares med
skolen.

BLÅGRØNN FAKTOR
Blågrønn faktor er et verktøy som skal bidra til å gi
grøntområder og uterom høyere status i planprosesser.
Det vises til gjeldende kommuneplan som fastsetter at
blågrønn faktor skal legges til grunn i arealplanleggingen.
Der det ikke er fastsatt krav til blågrønn faktor i reguleringsplan eller byggetiltak legges følgende minimumsnorm for Blågrønn faktor (BGF) til grunn:
- I influensområder for bystrukturerende kollektivakser
1000 m radius fra Stavanger sentrum og
500 m radius fra senterområder kfr. §1.3: 0,7
- Utenfor byutviklingsakser: 0,8
Prosjekterte løsninger må planlegges slik at faktoren blir
mulig å oppnå for området som helhet.
Eksisterende trær skal søkes bevart. Overvannshåndtering inngår i faktoren. Det er et mål at overvann
skal løses internt på tomten og at belastning på ledningsnett reduseres. Det legges til rette for fordrøyning og
infiltrasjon i området uten at dette går på bekostning av
funksjon og kvalitet som de ulike delområdene skal ha.
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8. Saksbehandling skolegårdsprosjekt
Her beskrives kommunale saksbehanlingsrutiner for detaljplaner
for utomhusanlegg i skolegårder i Stavanger kommune.
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FORMELL BEHANDLING AV PLANER

GODKJENNINGSPROSESSER

Planlegging og opparbeiding av skolegården skal gjøres i
henhold til:
1. Gjeldende lovverk og forskrifter (Plan og bygningsloven, produktkontrolloven, naturmangfoldsloven,
forskrift om fremmede organismer, og forskrift om
sikkerhet ved lekeplassutstyr.)
2. Gjeldende kommuneplan for Stavanger.
3. Reguleringsplan og tilhørende bestemmelser.
4. Skolens utearealer - Om behovet for arealnormer og
virkemidler rapport IS-1130
5. ERFA -Erfaringer om skolebygg ugitt av
grunnskolerådet
6. Vedtekter til plan- og bygningsloven §69 for Stavanger
kommune
7. Norm for utomhusanlegg i Sør - Rogaland
8. Vegnorm for Sør-Rogaland
9. VA-norm for Stavanger kommune
10. TEK17 - Byggteknisk standard.
11. Norsk standard 3420
12. Norsk standard  NS-EN 1176 og NS-EN 1177 om
lekeplassikkerhet.
13. For intern prosjektledelse og prosjektering skal Park
og veis prosjektlederrutiner følges.

- Forprosjekt skal presenteres for og godkjennes av
driftstyret ved den enkelte skole.
- Forprosjekt skal godkjennes av Stavanger kommune,
Park og vei, plan og prosjekt seksjonen.
- Forprosjekt med kostnadsoverslag skallegges frem for
kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU). 		
Forprosjekt skal være godkjent for at detaljprosjekt
kan startes opp.
- Når detaljprosjektering er gjennomført skal ansvarlig
søker byggemelde prosjektet for byggesaksbehandling.
- Som del av byggesaksbehandlingen skal utomhusplan
for skolegårder godkjennes av Park og vei i 		
henhold til gjeldende lover, normer og PV sitt erfaringsgrunnlag om skolegårder.

Friområde med bålplass er nærmeste nabo til
Buøy skole

KRAV TIL PLANER OG ANALYSER FOR
GODKJENNING HOS PARK OG VEI:
For at skolegårdsprosjekt skal kunne godkjennes skal
følgende være del av innlevert plangrunnlag.
- Funksjonsanalyse.
- Stedsanalyse som inkluderer omkringliggende
omgivelser og gater.
- Universell utforming anlayse - (er planløsningen logisk
og intuitiv? Hvordan er framkommelighet, orientering
og belysning?)
- Disposisjonsplan 1:500.
- Detaljplan 1:200, samt detaljer/snitt i egnet målestokk.
- Teknisk plan.
- Planteplan med planteliste.
- Plan for overvann og drenering med påførte stigningsforhold og høyder.
- Utstyrsliste med fabrikant- og artikkelnummer med
bildedokumentasjon.
- Anbudsbeskrivelse.

Barn leker i små busker,
Våland skole
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- Det kongelige samferdselsdepartement (2017) Meld.
St. 33 (2016-2017) Medling til stortinget. Nasjonal
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- Deltasenteret (2004). Lekeplassen for alle!
- Idsøe, E.M.C. (2015). Konsekvenser for mobbeofferet.
Stavanger: Læringsmiljøsenteret, UiS.
- Grimnes, Guro (2017). En mobbefri skolegård:
Utforming av skolegårder med et antimobbeperspektiv.
- Helsedirektoratet (2009). Aktivitetshåndboken - Fysisk
aktivitet i forebygging og behandling. Kap. 35. Overvekt og fedme.
- Lester , S og Madsley, M.  (2006) Play, naturally
A review of children’s natural play. NCB*.
- Limstrand, T. (2000): ”Ut er In?” En kartlegging av
uteaktiviteter i barnehager, SFO og grunnskoler i
Nordland. Rapport fra Salten Friluftsråd
- Norsk standard (2011) NS11005:2011 Universell
utforming av opparbeidete uteområder, Krav og
anbefalinger.
- Roaldkvam, Gunnar (2017), En gammel skole full av
nytt, Nylund skole 100 år.
- Skolhusgruppen, Suzanne de Laval (red.) (2014).
Skolans og förskolans utemiljöer, kunnskap og
inspiration till stöd vid planering av barns utemiljö
- Stavanger kommune (2018). Stavangerskolen 2018,
Kvalitets- og utviklingsmelding.

- Stavanger kommune (2016) God, bedre, best!
Kvalitetsplan for skole 2016-2020.
- Stavanger kommune (2012). Aktiv, sosial og frisk.
Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO
og ungdomsskole.
- Sandnes kommune (1995). Grønne undervisningsområder i Sandnes kommune.
- Stavanger kommune (2017). Levekår i Stavanger.
Geografisk fordeling – rapport nr. 7.
- Stavanger kommune (2015) Kommuneplan for
Stavanger 2014-2029.
- Stavanger kommune (2014) Arealnormer for nye
skolebygg 2014. Kapittel 3.2.2 Utområder.
- Stavanger kommune, Vei, park og idrett (2008)
Prosjekt skolegårder 2008, dokumentasjon av
arbeidsprosess ved behovsevaluering og prioritering
av tiltak.
- Stavanger kommune (1999) Skulptur i Stavanger.
- Sosial og helsedirektoratet, Kine Halvorsen Thoren
(red.) (2003). Skolens utearealer, Om behovet for
arealnormer og virkemidler. Rapport IS-1130
- UMB. Aase Vallevik Hjukse (2004) Skolegården - en
asfaltjungel? (Sitat Kine Thorèn).
- Universell utforming AS (2018). Universell utforming
av skoler for elever med kognitive og sensoriske
vansker. Rapport 2018.
- Wendelborg, C. (2016) Elevundersøkelsen 2016:
Mobbing og arbeidsro. Analyse av Elevunder		
søkelsen 2016. Trondheim: NTNU.
- Wilden, Victoria for NRK (2017). Stadig mindre rom
for lek - Skolegårdene granskes.
Nota: *NBC er en interesseorganisasjon og en paraplyorganisasjon for barnesektoren i England og Nord Irland
som fremmer forskning og god praksis for å sikre barn
og unges interesser og oppvekstvillkår.

Vennesirkel,
Eiganes skole
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