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Store samfunnsendringer 
og ny teknologi krever 
nytenkning når nye skole-
bygg skal planlegges og 
bygges.  
Frode Aga
fa@bygg.no 

RÅDGIVNING

Det mener Norconsults Siv 
Stavem, som er en av to peda-
goger som drifter Utdanningsdi-
rektoratets rådgivningstjeneste for 
fysisk læringsmiljø. 

– Hvis man ikke tenker skole-
bygg og barnehager ut fra funk- 
sjon, så bygger man som man all-
tid har gjort. Men skolen er i stadig 
endring med nye læringsmål og 

nye undervisningsmetoder. I tillegg 
har elevene en helt annen bagasje 
med seg i dag enn hva de hadde 

for 40 år siden, derfor er det også 
grunn til å tenke skoleutforming på 
nye måter, sier Siv Stavem. 

– Ny tid krever
nytenking på skolebygg

Drifter skolenes  
egen «hjelpelinje»

SKOLE. Utdanningsdirektoratet har en egen 
rådgivningstjeneste for skole- og barnehage- 

anlegg, men ikke alle er klar over tilbudet. 
Illustrasjonsfoto
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Millionkontrakt
I fjor høst ble Norconsult på ny 
tildelt kontrakten med å drifte 
Utdanningsdirektoratets råd- 
givningstjeneste for barnehage- 
og skoleanlegg. For opptil en 
million kroner i året skal rådgiver-
selskapet, i tillegg til å arrangere 
de årlige konferansene om barne-
hage- og skoleanlegg, ha ansvar 
for den administrative og prak-
tiske delen i det norske medlem-
skapet CELE (Centre for Effective 
Learning Environments) i OECD. 
De skal også bidra som sparrings- 
partner for skoleeiere og andre 
som har spørsmål om det fysiske 
læringsmiljøet. 

– Det er bred interesse og
fra mange ulike grupper, både 
fra foreldre, lærere, arkitekter og 
skoleeiere, sier Stavem. 

De typiske spørsmålene går på 
hvor mange kvadratmeter hver 
elev bør ha i klasserommene, 
hvor store utearealene bør være 
og om det finnes absolutte krav 
de må forholde seg til. 

– Da svarer vi at det ikke finnes
sentrale føringer til utforming eller 
størrelser på norske skoler, verk-
en ute eller innendørs, og at det 
er noe som er delegert til skole- 
eieren. Men vi kan være med å 
dele erfaringer fra andre prosjek-
ter i inn- og utland. Vi som driver 

svartjenesten er pedagoger begge 
to, og har heldigvis med oss hele 
Norconsult-systemet og kan spille 
på alle rådgiverne våre, sier Siv 
Stavem. 

Skrev ny kontrakt
Hos Utdanningsdirektoratet har 
de gode erfaringer med tjenesten. 

– Vi er veldig fornøyde med
Norconsult og rådgivningstjenest-
en og vi får gode tilbakemeldinger 
fra brukerne. Norconsult har høy 
kompetanse og vi ser fordelen av 
at de har et stort nettverk – både 
i Norge, men også andre steder 
i verden som vi kan hente er-
faringer fra, sier seniorrådgiver 
Trond Storaker i Utdanningsdirek-
toratet.

Men Storaker innrømmer at 
de har en jobb å gjøre for å gjøre 
svartjeneste-tilbudet, som allere-

de har eksistert i 14-15-år, enda 
bedre kjent blant landets barne-
hage- og skoleeiere.  

– De gangene jeg holder fore-
drag om tjenesten, er det ikke 
alle som har hørt om den. Det 
er en utfordring for oss, og vi har 
vurdert flere grep for å gjøre tilbu-
det enda mer kjent. Blant annet 
skal tjenesten bli lettere å finne på 
nettstedet til Utdanningsdirektora-
tet, sier Storaker. 

Siv Stavem i Norconsult kjen-
ner seg igjen i Storakers beskriv-
else. 

– Vi har riktignok ikke tall på
hvor mange som vet om oss, 
men vi ønsker å være enda 
mer synlige. Vi opplever at folk 
er overveldet når de har funnet 
telefonnummer på nettet og kan 
få svar på det de lurer på, sier 
Stavem. 

En av plattformene Utdanningsdirektoratet bruker til å diskutere 
nye barnehage- og skoleløsninger på, er den årlige nasjonale kon-
feransen om fysisk læringsmiljø. 

I år blir den arrangert i Sandnes 27.- og 28. september. Hoved-
foredragsholder er amerikanske Danish Kurani. Kurani er en pris-
belønnet arkitekt og urban-designer som har fokus rettet mot tiltak 
som kan bidra til å utvikle skolers fysiske læringsmiljø. Han har 
blant annet jobbet med utviklingsprogram innenfor grunnskole og 
høyere utdanning i USA, Brasil og Australia.  

– Han har gjort en rekke spennende prosjekter, blant annet i
en belastet bydel i New York som han kommer til å fortelle om på 
konferansen. I tillegg får vi besøk av den britiske professoren Peter 
Barrett som har forsket på utforming av klasserommet. Han har 
vært hos oss tidligere, og nå har hatt sett på overførbarhet fra sin 
forskning til norske forhold, sier Siv Stavem i Norconsult. 

Nasjonal konferanse  
om fysisk læringsmiljø

svartjeneste
Utdanningsdirektoratet har en 
egen svartjeneste og nettsiden 
flm.udi.no der brukere skal få svar 
på faglige spørsmål knyttet til 
utvikling av fysisk læringsmiljø 
i barnehage- og skoleanlegg. 
Tjenesten driftes av Norconsult 
for direktoratet. 
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