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Uttalelse fra miljøretett helsevern - detaljregulering - Eineåsen ungdomsskole

Folkehelsekontoret avgir uttalelse med hjemmel i lov om folkehelsearbeid § 4 - kommunens
ansvar for folkehelsearbeid. Miljørettet helsevern skal medvirke til at helsemessige hensyn blir
ivaretatt ved utvikling og planlegging av barnehager og skoler. Alle skoler skal godkjennes av
miljørettet helsevern i henhold til § 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
Uteoppholdsareal
Det kommer frem i forslagstillers planbeskrivelse at det i samråd med Bærum kommune er
planlagt for 25m2 uteoppholdsareal pr. elev for den nye ungdomskolen. MUA på 25m2 pr. elev er
lagt inn i reguleringsbestemmelsene. Det vises til Veileder for Utomhusanlegg i Bærum kommune
og Helsedirektoratets rapport, som tilsier 50m2 pr elev.
Det er kommet nye kunnskapsbaserte anbefalinger om innholdskvaliteter og funksjoner på
uteoppholdsarealer i skoler og barnehager. Rapporten er utgitt av Norges miljø og
biovitenskaplige universitet (NMBU) i okt 2019. Ved planlgging av nye skoler bør denne rapporten
ligge tilgrunn.
I rapporten kommer det frem at for skolers uteområder ser det ut til å gå en smertegrense når
arealstørrelsen er mindre enn ca. 20 m2 pr. elev. For skoler som er fra 100 –499 elever er
anbefalingen 30 m2 pr. elev.Rapporten skiller ikke på ungdomsskoler og barneskoler.
Inaktivitet er et større probIem for ungdomsskole elever og det er desto viktigere at
uteoppholdsarealer motiverer til fysisk aktivitet.
Ungdomsskole elever er mer mobile og det er lettere å ta i bruk tilleggsarealer i tilknytnig til
skolen. Det er anbefalt å beholde naturområder i skolegårder. Naturområder fremmer variert
bruk og bidrar til økt fysisk aktivitetsnivå. Varierte og mange nok funksjoner er viktigere enn
apparater.
Bærum kommunes folkehelseprofil
I folkehelseprofilen for Bærum 2019 viser resultatene at kommunen ligger signifikant dårligere an
enn resten av landet når det gjelder spørsmålet om ungdom er fornøyd med treffsteder i
kommunen. Skolens uteoppholdsareal og utforming av lokaler bør derfor planlegges med gode
medvirkningsprosesser. På den måten sikrer man at skolen blir et attraktivt treffsted med gode
aktivitetsmuligheter for barn og unge i nærmiljøet.
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