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AVKLARINGER ETTER FJERDE MØTE I PLAN- OG BYGGEKOMITÉ NY 

BARNEHAGE I SANDVIKA 
 

 

Her følger punktvise avklaringer på spørsmål i fjerde møte i plan- og byggekomiteen. Det tas 

forbehold om meget kort tid til å gjøre vurderinger. I så måte bes det om tid og anledning til å 

utdype eventuelle oppfølgingsspørsmål. 

 

Spørsmål: 

  

Er garderobekapasiteten tilstrekkelig for å ta inn 9 barnehageansatte? 

- Per i dag skal det kunne gå å plassere inn et ytterligere antall garderobeskap i 
garderobearealet. Anslagvis plass til 35 skap om man flytter på og justerer plassering av 
skap. 

- Så kan det vurderes om ansatte i barnehage eventuelt ønsker å ha garderobeskap i 
barnehageavdeling.  

Kan alle barnehageansatte få plass til spisepauser? 

- Dagens spiserom antas tilstrekkelig stort. Per i dag er det noe forskjellig pause- og 
spisetid. Det legges også til grunn av deler av personalet fortsatt vil holde matpause i 
foajeen i forbindelse med etablert matordning. 

Er det rom for noen barnehageansatte på de to arbeidsrommene? 

- Dette vil avhenge av hvilke krav som skal settes til arbeidsrom og areal, hvor mange 
arbeidsplasser det vil være behov for, og hvordan en arbeidsplass defineres. 

- Kan personale i deltidsstillinger i skole og barnehage dele på arbeidsplasser?   

Ivaretar utarbeidet skisse behov for garderobekapasitet for 1.-4. årstrinn, hvor det er en 
liten grovgarderobe, samt fingarderobe inntegnet som lilla? 

- Garderobeareal for 1.-4. bør ikke være mindre enn per i dag. Kan måtte sees i 
sammenheng med redusert elevtall. På foreliggende skisse er deler av eksisterende 
garderobe for ungdomstrinnet (midt imot inngang og mot høyre) ikke del av tenkt 
garderobeløsning. 

- Bør kunne se på dette arealet, samt også muligheten for å benytte grupperom S153 til 
garderobe. I så tilfelles bør huken mellom skolebygg og barnehagebygg kunne fjernes 



da det antas mindre behov for lys inn i garderobe. Huk kan erstattes med nytt 
grupperom til erstatning for grupperom som eventuelt tas til garderobeareal. 

- Bør være nok areal her til å flytte tørkeskap til garderobeareal for 1.-7.årstrinn. 

SFO: Er arealet nærmest barnehagen tilstrekkelig? Er det behov for egen kjøkkenkrok på 
SFO, eller skal en i større grad tenke aktiviteter sammen med barnehagen, herunder også 
matservering? 

- Arealet vurderes som tilstrekkelig stort. Ikke behov for egen kjøkkenkrok for SFO. Her 
må det tenkes sambruk av fasiliteter.  

Noen store konsekvenser for organiseringen av skolen hvis 1.-4. årstrinn og 8.-10. 
årstrinn bytter plass? 

- Vil kunne bli mer støy i fellesområdene i forbindelse med undervisningsaktivitet og 
forflytning. Det kan trolig løses ved å skille fellesområder (felles arbeidsrom) fra 
korridor ved glass/aluminiumvegger som drøftet underveis i byggeprosessen med skole 
i 2011-2013. 

- Eksisterende kjøkken i grupperom/SFO må fjernes. Garderobeareal er tilstrekkelig stort, 
må flytte skap og hyller. 

- Kan kostnadene i forbindelse med flytting av masse, flytting av lekeapparat og 
omgjøring av lokaler sees opp mot å bygge oppover for å gi rom for ungdomstrinnet? 
Samt delvis ombygging av eksisterende lokaler for ungdomstrinn til barnehagelokaler? 

- Kan flytte tavler på S154B til vegg med vindu og sette vindu der det nå er tavler. Da 
trengs kanskje heller ikke huken på baksiden for å få lys inn?   

Hva er viktig for å ivareta uteområdet til 5.-7. årstrinn? Forslag til løsning?  

- Kan være en mulighet å se på et uteområde for 5.-10.årstrinn samlet? Eventuelt 
anlegge nytt uteområdet på dagens parkeringsplass, og anlegge ny felles 
parkeringsplass nord for Liernehallen? 

- Kan eventuelt uteområde for 1.-4. og barnehage samlokaliseres delvis bak 
skole/barnehage og sør for nytt barnehagebygg, opp mot gapahukområde? 

- Se på terrassering av terreng opp mot gapahukområdet (felles uteplass for barnehage 
og skole), og terrassering av terreng ned mot fotballbane? 

- Uteområde opp mot nytt gapahukområdet har stort potensial for både barnehage og 
skole. 

Hva er viktig for å ivareta uteområdet til 8.-10. årstrinn? Forslag til løsning? 

- Området bør stimulerer også til fysisk aktivitet. 
- Kan tilpasse baksiden av skolen ytterligere, gi de største mer frirom. 
- Eventuelt anlegge fellesområde for 5.-10.årstrinn som beskrevet i ovenstående 

spørsmål. 
- Løsninger vil avhenge om det skal bygges oppvekstsenter/samlokalisering.  

  
Samlokalisering/sambygging av barnehage og skole vil nødvendigvis medføre kostnader når 
det gjelder tilpasning av dagens skolelokaler og uteområder. Disse kostnadene er viktige å få 
belyst. Samtidig er det vesentlig å ha med seg øvrige positive konsekvenser av 
samlokalisering. 
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Vedlegg:  

  
Kopi: Steinar Bach, leder i plan- og byggekomiteen 

Patrik Lundgren, sekretær for plan- og byggekomiteen 

 


