


Fremtidens Barnehager  



Fremtidens skoler  



Skoleanlegg for dagens og fremtidens skole
Mål

1.Skolen skal tilby et inkluderende læringsmiljø

som er tilrettelagt for aktiv læring og mestring

2.Bærums skoler skal underbygge fremtidens 

kompetanser

3.Skolen skal sikre utvikling av skolens praksis og 

felles verdier gjennom et godt 

profesjonsfellesskap.

Strategiske grep med vekt på:

• fellesskap og tilhørighet

• mangfold og fleksibilitet 

• endrede arbeidsformer 

• digital skolehverdag 

• utforske og skape



Store skoler som gir solid fagmiljø og effektiv 
skoledrift

Mål

1. Stordriftsfordeler som effektiv 

ressursbruk og styrket kompetanse, 

samtidig som elevene får nære og 

oversiktlige rammer. 

2. Handlingsrommet ved store skoler 

bidrar til variasjon i undervisning og 

organisering.

Strategiske grep med vekt på:

• sosialt mangfold 
• fellesskap der alle kan bli sett.
• samlokalisering av fagmiljøer



Skolen som lokalmiljøets møtested 
Mål

1. Legge til rette for et aktivt og attraktivt 

lokalmiljø for alle aldersgrupper.

2. Tilby barn og unge fritidsaktiviteter i sitt 

nærmiljø.

3. Gjøre det lett for befolkningen å engasjere 

seg i frivillig virksomhet, 

innbyggerinvolvering og samskaping.

Strategiske grep

Samfunnshus/lokal møteplass.

Arena utenom undervisningstiden.

Samlokalisering av arealer til kultur- og/eller 
idrettsformål



• Bærekraftig tjenester

• Balansert samfunnsutvikling

• Innovativ og endringsdyktig organisasjons

• Dialog og medvirkning for å finne bedre løsninger

Fremtidens skole!





https://www.youtube.com/watch?v=j5_hSMn5py4&t=11s




Fremtidens omsorg



Hva er frihets- og 
velferdsteknologi?

Teknologisk assistanse som bidrar til økt 

trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse

Styrker evne til å klare seg selv i hverdagen 

tross sykdom og nedsatt funksjonsevne

Støtte til pårørende

Bidrar til forbedret tilgjengelighet, 

ressursutnyttelse og kvalitet på 

tjenestetilbudet



Tryggere hverdag

Omstilling med kvalitet og bærekraft

- jobbe smartere og mer effektivt!

Å være selvhjulpen i eget hjem 
bidrar til mestringsfølelse og høyere 
livskvalitet. 

Frihets- og velferdsteknologi skal 
bidra til at flere opplever økt 
trygghet i hjemmet.



Frihets- og velferdsteknologi
Trygghetspakken «Tryggere hverdag»

Digital trygghetsalarm 

Tilbud om brann-/røykvarsling

Elektronisk lås 

Andre tjenester

Lokaliseringstjeneste

Digitalt tilsyn

Medisineringsstøtte

Ulike sensorer som kan kobles til trygghetsalarmen  

for eksempel dørsensor

Tryggi - en app for pårørende 



Pasientvarslingsanlegget



Atri- X
En møteplass for innbyggere,  kommunens 

tjenestesteder, næringsliv og andre 
samarbeidspartnere

 Veiledningssenter - innbyggere skal kunne se og finne 
aktuelle hjelpemidler

 Åpent hver dag, samt første lørdag i måneden

 Ligger sentralt i Sandvika

 Atri-X er en del av Atrium ressurssenter hvor du også 

finner kommunens 

 demenskoordinator
 kreftkoordinator
 avlaster tjeneste og tjenester som besøksvenn



emmamedliv@baerum.kommune.no

https://vimeo.com/292711432


https://vimeo.com/292265269




Oksenøya senter 
En by skal utvikles 

Barneskole 5 parallell

Barnehage 300 plasser

Bo og behandlingssenter 150 
plasser

Flerbrukshall

9 er kunstgressbane 

nærmiljøanlegg



TREKLANG



Barnehage



Skole



BBS



Mixed Housing
Konsept for fremtidens boligområder

fellesskap mellom mennesker 
uavhengig av alder og 
funksjonsnivå

mangfoldig boligmiljø med 
varierte boligstørrelser 

forebygge ensomhet og 
inaktivitet

Illustrasjonsbilde fra Trygve J. Sjøen AS


