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Overordnede føringer for 
kommunens skoleanlegg 

Ett av flere virkemidler for å nå kommunens mål 

 

• Skolekonseptet skal legge til rette for at bærumsskolen 

bygger på og praktiserer verdiene og prinsippene for 

grunnopplæringen (Overordnet del). 

 

• Bærumsskolen være et arnested for fremtidens 

kompetanser og ivareta et sterkt profesjonsfellesskap 

som gir god utvikling av dagens og fremtidens skole. 

 



Åtte innsatsområder 
for bærumsskolen 
1. Skoleanlegg for dagens og fremtidens skole 

2. Store skoler som gir solid fagmiljø og effektiv 

skoledrift 

3. Uteområder med god kvalitet   

4. Skolen som lokalmiljøets møtested  

5. Trygge skoler  

6. Fleksible skolebygg og fleksibel skolekapasitet 

7. Bygge digitalisert, klimaklokt og energigjerrig  

8. Riktige løsninger i et livsløpsperspektiv 

 



Innsatsområde 1: 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 

 



Innsatsområde 2:  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 
• bygningsmessig progresjon fra 1.–10. trinn 
• lokale støttetjenester lokalt. 

 



Innsatsområde 3: Uteområder med god kvalitet 
 Mål for uteområdet:  

1. Stimulere til fysisk aktivitet, med allsidige    

  bevegelse 

 

2. God arena for sosial læring gjennom samhandling  

 

3. Oppleves trygt og skaper trivsel 

 

4. Attraktivt møtested for lokalbefolkningen 

 

5. Bidra til et variert opplæringsmiljø som bidrar til 

  motivasjon og læring 

 

    



Innsatsområde 4: 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 

skolebygget egnet og tilgjengelig som lokalt 
samfunnshus/lokal møteplass. 

skolebygg og uteareal for bruk som lokal arena 
utenom undervisningstiden. 

vurdere samlokalisering av arealer til kultur- og/eller 
idrettsformål, for å sikre tilstrekkelig kapasitet og 
geografisk fordeling i kommunen som helhet. 

tilrettelegge for kunstnerisk utsmykning   

 



Innsatsområde 5: Trygge skoler 
 

Mål 

1. Skoleanleggenes utforming skal bidra til 

å begrense risiko for alvorlige uønskede 

hendelser, begrense skadeeffekter 

dersom slike hendelser likevel oppstår 

og bidra til at skolens drift normaliseres 

så raskt som det er forsvarlig. 

  

 



Innsatsområde 6: Fleksible skolebygg og 
fleksibel skolekapasitet 

Mål 

1.Tilrettelegge for å ivareta elevenes rett til 
nærskole ift Opplæringsloven § 8-1. 
 

2.Skoleanlegg tilrettelagt for svingninger i elevtall 
og for fremtidig permanent kapasitetsøkning. 
 

3.Skoleanlegg med fleksible læringsareal for ulike 
typer læring og variert undervisning. 

 

Strategiske grep som skaper og utnytter handlingsrom 

• Variert og fleksibel rominndeling som kan tilpasses 
fremtidige behov slik som lengre skoledager, nye typer 
læringsareal og nye former for læring 
 

• Utnytte kapasitet i eksisterende skoleanlegg gjennom grep i 
organiseringen av skolen og/eller endring av skolens 
inntaksområder 
 

• Utvide eksisterende skoleanlegg der varig 
kapasitetssituasjon tilsier dette 
 

• Etablere større og mer effektive skoleanlegg 
 

• Lokalisere skoler sentralt geografisk 

 



Innsatsområde 7: Bygge digitalisert, 
klimaklokt og energigjerrig  

Mål 

1. Digitalt førstevalg skal forbedre tjenester 
tilknyttet planlegging, bygging, 
eiendomsdrift  og tilgjengelighet til lokaler. 
 

2. Skoleanleggene skal være arealeffektive, 
med merbruk og sambruk av arealer.  
 

3. Nye skoleanlegg skal bygges og lokaliseres 
i tråd med kravene i kommunens 
klimastrategi  2030.  
 

4. Skolen skal skape stolte og miljøbevisste 
skoleelever , ansatte. 

 



Innsatsområde 8: Riktige løsninger i et 
livsløpsperspektiv 

 

Mål 

1. Bærekraftige løsninger i et 

livsløpsperspektiv  

 

2. Kvalifiserte valg basert på kost/nytte i et 

samfunnsperspektiv 

 



 


