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Forord
For barn er skolegården det første møte med skolen som institusjon, og
gjennom hele skolegangen er den et fristed for lek og sosial omgang med
medelever i skolehverdagen. Skolens utearealer er imidlertid ikke bare viktige
for barnas trivsel, men også for deres læring. Barn må lære å ta ansvar for
sine omgivelser. Ved å legge forholdene til rette kan skolenes utearealer gi
barna mulighet til å oppleve nærhet til natur, planter og dyr, og derved bli et
viktig læringsmiljø. Dette er i dag nedfelt i læreplanen for den nye grunnskolereformen som kom i 1997.
Levande skule har vært et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Norges landbrukshøgskole og Det norske hageselskap. Prosjektet har hatt som mål å
skaffe til veie tilstrekkelig erfaring til å kunne gi råd og veiledning til kommuner og skoler ved utforming og bruk av skolens uteareal, inklusiv gården som
pedagogisk ressurs. Under gjennomføringen av dette FoU prosjektet har det
vært et nært og godt samarbeid mellom skoleverk, veiledningsteam, lokale
hagelag, forskning og lokal forvaltning. Likeledes har det vært et tett og fruktbart samarbeid mellom lærere, foreldre og barn, og gårdbrukere på de
respektive pilotskolene og pilotgårdene.
Prosjektet hadde ikke latt seg gjennomføre uten tilstrekkelig finansiering. I
den sammenheng vil vi rette en varm takk til Statens lærerkurs, Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet, Miljøverndepartementet,
Landbruksdepartementet, Helse- og sosialdepartementet, Statens råd for
ernæring og fysisk helse, Statens landbruksbank og Norsk kulturråd.
Det er vårt håp at den foreliggende rapport og de resultater prosjektet har
gitt, kan fungere som inspirasjon for skoler som ønsker å starte arbeidet med
å tilrettelegge utearealet som læringsmiljø, og som ønsker å nyttiggjøre seg
de erfaringer og råd som presenteres i rapporten.
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Kapittel 1 - Begrunnelsene
Før vi går inn på hva og hvordan - på mulighetene, vanskelighetene og
de konkrete eksemplene - er det på sin plass å spørre hvorfor. Hvorfor
skal utearealet tas i bruk som læringsarena? Det er mange måter å
begrunne på: En kan vise til læreplanene, til forskning eller til egen sunn
fornuft og erfaringer i arbeid med barn. Og det er mange svar. Alt etter
hvem du spør, får du ulike biter av begrunnelsen: Naturfaglæreren vil
kanskje peke på betydningen av å få erfaringsinnhold til naturfaget,
mens gymlæreren først og fremst ser utearealet og dets muligheter i lys
av barnas motoriske utvikling og fysiske aktivitet. Foreldrene som har
deltatt i opprusting av skolegården eller lysløypa, vil først og fremst fokusere på hva dette har betydd for deres og barnas tilhørighet til skolen og
til samarbeidsforholdet mellom skole og hjem. Klasseforstanderen og
spesialpedagogen vil kanskje se de muligheter hagen og gården gir som
pedagogisk ressurs.
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På samme måte vil også de ulike etater og departementer ha sine blikk
på betydningen av skolens uteareal. Den ene vektlegger slik, den andre
sånn. Det alle synes intuitivt å være enige om, er at skolenes omgivelser
og uterom er viktige – både som miljøer å være i og lære i. Planleggeren
vil legge vekt på praktiske funksjoner og estetiske verdier. Lærere og
skolefolk vil se pedagogiske funksjoner og oppdragelsesverdier i utearealet. Den fysiske tilretteleggingen må ta utgangspunkt i den aktivitetsform en er ute etter å virkeliggjøre, og de pedagogiske intensjoner må i
større grad rettes inn mot systematisk plannlegging av læringsrom som
tiltaler sansene og vekker gleden. Estetikeren må bli pedagog1 og pedagogen estetiker2 når de valgene som gjøres skal begrunnes.
Samtidig er det viktig å tydeliggjøre mangfoldet og ulikhetene i grunner
lærere og skoler har for å "ta skrittet ut". De syv begrunnelser som er listet opp i figuren på forrige side, og som vi i det følgende kort vil
gjennomgå, representerer et spenn av innfallsvinkler til å utvikle utearealet som læringsarena. Som det fremgår av eksemplene bak i boken, vil
forskjellige skoler vektlegge de ulike aspekten ulikt, ut fra sine forhold og
forutsetninger. Noen har lagt mest vekt på fysisk opprusting av utearealet på skoletomten - for dernest å gå videre med utvikling av det pedagogiske. Andre har begynt i motsatt ende og først gjort et kollegialt pedagogisk utviklingsarbeid m.h.t. uteskole og bruk av terrenget - for så å gå løs
på opprusting av omgivelsene knyttet til selve skoleanlegget.
En historie for seg er de skoler som har utvidet sitt uterom til å omfatte
gården som pedagogisk ressurs. Del 2 av rapporten er viet disse eksemplene på samarbeid mellom grunnskolen og jordbruket.
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Skolens uterom – estetikk og trivsel
Skolens atmosfære - interesse og ansvar
Stedet og nærmiljøet - tilhørighet og identitet

Bevegelsen – et utvidet kroppsøvingsbegrep
Naturen – et utvidet naturfagsbegrep
Maten – et utvidet heimkunnskapsbegrep
Sansene – et utvidet intelligensbegrep

Begeistring – å tenne en ild
Utholdenhet – å øve viljen
Tilfredshet – å være til

Skolens uteområde - estetikk og trivsel

BETYDNINGEN av et estetisk uteareal for barnas trivsel på skolen er
åpenbar. Omgivelsene gjør noe med oss. Den beste måten å formidle
estetiske verdier er å engasjere barna til å se og utforme deres omgivelser. Koblingen mellom lek og læring er også blitt tydeligere i de siste
årenes pedagogiske debatt. Det er jevnt over enighet om at barn i alle
aldre trenger rom som gir mulighet for utfoldelse av ulike former for aktivitet; stillhet, felleskap og kreativitet. De trenger kort sagt et uterom de
både kan gi noe inn i og få noe ut av. I en oppvekst hvor skoletiden
utgjør en hoveddel av barnas våkne liv, kan de ikke lenger bli avspist
med at skolegården og frikvarteret er et slags tomrom mellom klasserommene og timene.

http://levandeskule.nlh.no eller http://norskform.no/skole. Læreplanene
vektlegger som kjent den grunnleggende betydningen av å
utvikle de estetiske, skapende og og miljøbevisste sidene av mennesket
(generell del). Spesielt fokus rettes både mot lekens og utearealets
betydning for læring og dannelse.

SITUASJONEN OG ERFARINGENE: Samtidig er situasjonen som vi vet
dessverre den, at mange skoler sliter med trange og dårlige utearealer.
Med dyre tomtepriser er det fremdeles ofte uterommet som taper i planfasen når nye skoler skal bygges. Seksårsreformen innebar at mange
utearealer ble nedbygget. Og ennå er det ikke uvanlig at budsjettene for
nye skolebygg helt mangler tanke på utearealet. Situasjonene er ellers
svært ulike i de ulike skolene i landet. De erfaringer vi har gjort, har
bevisst omfattet et spenn av forskjellige utgangspunkter – både m.h.t.
romsligheten (areal pr. elev), beliggenheten (by og land) og triveligheten
(grad av pleie). Erfaringen er, som det går frem av eksempelsamlingen,
at hver skole må finne sin fornyelsesform. Og at dette er mulig for alle.
FORSKNINGEN OG LÆREPLANENE: Både i Norge og internasjonalt
finnes det mye forskning på betydningen av utearealets kvaliteter for
lek, trivsel, og læring blant elevene. Gunilla Lindholm (1995) dokumenterer for eksempel ut fra svenske forhold en klar korrelasjon mellom mangfoldet av egenskaper til stedet og mangfoldet av aktiviteter som utføres.
En oversikt over aktuell forskning og litteratur finnes på internett:

Mosaikklegging med restestein
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Skolens atmosfære - ansvar og interesse

BETYDNINGEN: Barna omgis ikke bare av det fysiske miljø, men av
voksne. Den viktigste tydeliggjøring som prosjektet har gitt, gjelder dette
doble omgivelsesbegrep: De voksnes engasjement i skolens omgivelser
og nærmiljø er betydningsfullt for barna ikke bare indirekte (gjennom
endring av de fysiske omgivelser og derigjennom rammene for barnas
opplevelsesrom), men direkte - gjennom den endring av skolens atmosfære som engasjementet innebærer. Det at egne foreldre og lærere har
vist ansvar og engasjement for de omgivelsene en tråkker i til daglig, er
en viktigere faktor for trivsel og tilhørighet enn om utformingen til
syvende og sist ble sånn eller slik. Også i uteundervisningen blir det
tydelig hvordan barnas deltagelse for en stor del går gjennom de voksnes interesse. Igjen er det mindre viktig hva læreren er interessert i –
enn at han eller hun er interessert i noe der ute 3.

opplevelsesrom. Det mest konkrete i stedets estetikk er ikke å finne i
rommet, men i opplevelsen. Forskningen knyttet til uteromsestetikk blir
lett en "forskning i halvveisheter" uten denne doble forståelsen av det
konkrete, og en "forskning i tomheter" uten det doble omgivelsesbegrep.
Den berøringen skolen i følge den generelle læreplanen skal ha med det
etiske og estetiske blir også halvveisheter og tomhet når de ikke forpliktende knyttes til opplevd handling.

SITUASJONEN OG ERFARINGENE: I en oppvekstsituasjon hvor det
gjennomgående gis dobbeltmeldinger til barna fra de voksnes side m.h.t.
ansvar og interesse for miljøet omkring oss, kan betydningen av å tale
gjennom gjerninger neppe overvurderes. De skoler som har hatt lengre
dugnadsprosesser, hvor ting bit for bit har blitt gjennomført i praksis, kan
alle fortelle om den effekt dette har på skolens atmosfære. Ikke bare ved
sin egen, men ved de voksnes deltagelse føler elevene annen tilhørighet
enn før. Omgangstonen blir varmere både i forhold til miljøet (hærverk
osv.), hverandre og de voksne. Dette er i seg selv ikke spesielt underlig:
Vokser følelsen av å ha et hjem, vokser jo samtidig ønsket om å hegne
om det.
FORSKNINGEN OG LÆREPLANENE: I den internasjonale forskningen
knyttet til kvaliteten av oppvekstmiljøer, finnes tilsvarende "overraskende
resultater" dokumentert 4. De fysiske omgivelser legger rammer for et
Atmosfæren - både omgivelsen og de voksne
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Stedet og nærområdet - identitet og tilhørighet

BETYDNINGEN: Noen skoler har det svært trangt rundt skolebygningene. For dem er det naturlig å søke allianser i nærmiljø og kommune for
å skape seg læringsarenaer. Et slikt læringsrom vil skolen aldri kunne
greie å stable på bena på egen hånd. Det ville heller ikke være ønskelig.
For først med "utflyttingen" av undervisningsrommet til stedets nærområde, lærer barna hjemstedet sitt å kjenne. Om det er geologi, naturbruk,
lokalhistorie eller samfunnsfag; alle fag ligger der i stedets eget terreng.
Kontakt med nærmiljøet gir identitet og tilhørighet samtidig som det faglig
sett kan gjøre begrepene levende. Et eget kapittel i denne sammenheng
er samarbeidet mellom gårder og skoler – hvor gårdene åpnes opp som
pedagogiske rom for ulike undervisningsformål (del 2).

FORSKNINGEN OG LÆREPLANENE: Innenfor den pedagogiske forskningen er det etter hvert mye litteratur som peker på betydningen av
praktisk læring og prosjektarbeid i nærmiljøet. Læreplanene oppfordrer jo
også til det samme. Kunsten er å finne tid og rom – og å ha et system
utover innfallsmetoden som både forplikter og gir lærerne spillerom og
en nødvendig trygghet. Det er også viktig å tenke nøye gjennom aldersdifferensiering (se Aurland) – samtidig som det er mulig å jobbe på tvers
av alderstrinn (se Skjelnan og Maridalen).

SITUASJONEN OG ERFARINGENE: For ikke lenge siden var livssammenheng noe barna fikk hjemme og rundt husene i sin gate eller på sin
gård. Så gikk de på skolen og fikk kunnskapssammenhenger. I dag er
bildet i ferd med å snus. En kunnskapsverden og faktatilgang er i større
grad tilgjengelig utenfor skolen, mens deltagelse i konkrete livssammenhenger (kontakt med oppgaver i virkeligheten) utenfor skolesituasjonen
skrumper inn. I en slik situasjon får skolen, om den vil eller ei, en ny
oppgave. Skolene som har deltatt i prosjektet har alle vektlagt tilknytningen til stedet og nærmiljøet. Dette skjer på to ulike måter. Enten kan skolemiljøet knyttes tettere til nærmiljøet ved at det åpnes opp (som byrom i
Bergen eller som et lokalt møtested) eller ved at skolen utvider virkefeltet
ut i terrenget. Noen av pilotskolene har vektlagt det siste sterkere, til dels
systematisk, slik at terrenget fra fjord til fjell omkring skolen er gjennomtrengt i løpet av et 10 årig skoleløp. Underveis knyttes det kontakt med
lokale virksomheter og ressurspersoner som kan kobles til "heimkunnskap", tverrfaglige prosjekt og faglig kunnskapsstoff .
Klassens sted i skogen - identitet og tilhørighet
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Bevegelsen - et utvidet kroppsøvingsbegrep

BETYDNING: Bevegelse er forbundet med glede, og glede med bevegelse. Når ellers sunne barn har motvilje mot å sitte stille hele skoledagen, finnes faktisk denne god grunn til motviljen. I tillegg kommer flere
andre gode grunner som vi voksne kunne føye til: Gjennom erfaring vet vi
at kroppen, for å utvikle seg riktig, krever nettopp bevegelse. Og vi kjenner til koblingen mellom bevegelse og velvære og mellom bevegelse og
helse i vid forstand. I tillegg, har de siste tiårs pedagogiske grunnforskning tydelig vist oss at det også er en meget sterk sammenheng mellom
den motoriske og kognitive utviklingen. Bevegelsesevne kroppslig sett, er
koplet til utvikling av den mentale egenbevegelsesevne. Mestring av ulike
former for fin- eller grovmotorisk arbeid virker dannende, både kroppslig
og sjelelig. Dette vet vi nå, og kunne følgelig være stolte av å leve i et land
med kraftige tradisjoner i forhold til barns bevegelsesevne ute. Vi var født
med ski på beina, vi gikk til og fra skolen, vi syklet på fotballtrening og var
ellers "ute og lekte" hele ettermiddagen - til mor ropte oss inn.
SITUASJONEN OG ERFARINGENE: Samtidig ser vi den første innesittende generasjon vokse opp og hører rekruttskolene alarmere nasjonen
om konsekvensene (raskt dalende fysisk tilstand i ungdomsgenerasjonen). Alarmen går. Og skolen, bokstavelig talt, sitter der. For sitteskolen
er der ennå, ofte omgitt av den samme flate luftegården. Hva en enkel
haug kan utrette! Frikvarter på frikvarter med føtter som aldri blir lei av å
betrampe og beskli den, i opp og ned, aking, rutsjing, løping, rulling. På
de skolegårder vi gjennom prosjektet har grepet fatt i, har planleggerne
hatt bevegelsen “i bakhodet". Det er et behov for husker og klatreinstallasjoner, men viktigere, - gjennom utforming av terreng og plasser, å gi
rom for allsidige bevegelsesformer. Ser vi bort fra den tradisjonelle hinderløypa, er det mulig å legge til rette for enkle bevegelsesutfordringer i
skogen rundt skolen (se Tangen og Brattås) og ikke minst om vinteren i
enkle skileikområder (se Skjelnan).
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Like viktig som rommet ute, er tiden ute:
For småskoletrinnet har mange av skolene fast utedag, enten på tur eller på
en samarbeidsgård. Noen har kommet
meget langt i å planlegge uteskole året
rundt (se Skjelnan). Det skulle være
klart at antallet timer ute - når det øker innebærer mer bevegelse. Det samme
gjelder selvsagt prosjektarbeid i form av
skolehage, skogskjøtsel, gårdsdrift,
utmarksstell eller prøvefiske. I forhold til
kroppsøvingsbegrepet kommer det her
også et annet viktig moment inn, nemlig
øving innen praktisk arbeid og ferdighet
med redskaper. Ungdommer idag kan
ikke spa en grøft, eller sette et garn, - de må lære det. Helst bør en
begynne tidlig. Dagens ungdom er ofte lite tilstede i kroppen - og har, i
forhold til praktisk arbeid, godt av å "bli varme i trøya". All slik øving innebærer også bestemte former for kroppsøving - ikke i stedet for gymtimen,
men som et tillegg til den.
FORSKNINGEN OG LÆREPLANENE: Sammenhengen mellom motorisk aktivitet (fysisk utfoldelse) og kognitiv utvikling er i nyere utviklingsforskning blitt grundig beskrevet - helt inn i hjernefysiologien (se Matti
Bergstrøm, 1996). I Norge har Ingunn Fjørtoft (1999) vist en signifikant
ulikhet mellom motorisk utviklingsnivå hos “utebarnehage-barn” som er
vant til et ulendt terreng og barnehagebarn uten slikt terreng. I Sverige
har Patrik Grahn (1997) tilsvarende undersøkelser. Innenfor det praktiskpedagogiske feltet finner vi ellers flere norske pedagoger, ikke minst
knyttet til miljøet på Norges idrettshøgskole. To uteromspedagoger bør i

tillegg nevnes som har bidratt i prosjektet: Asbjørn Flemmen (skileikanlegget på Skjelnan) og Trond Vidar Vedum (frileikanlegget i skogen på
Tangen).
Innenfor det akademiske miljøet, finnes det en tung norsk tradisjon knyttet til friluftslivet og den frie bevegelsens kulturelle betydning hos akademikere med utferdstrang: Fra Fridtjof Nansen til Arne Næss (1994) og
Nils Faarlund (1994). Alle er de dedikerte til den frie bevegelse. Og den
betydning de har hatt i kulturlivet er i mindre grad knyttet til deres uttalelser enn til deres egne bevegelser i forhold til natur.
Også bevegelsesrommet har blitt fattigsligere i dagens oppvekstmiljø. I
læreplanene blir derfor lek og fysisk aktivitet vektlagt sterkt. I praksis vet
likevel den som er gymlærer at det er lite aktivitet i to korte timer i løpet
av en uke. Den eneste mulighet for å utvide dette, er å få skolen mer i
bevegelse.
Innenfor dagens skolepolitiske ramme kan kroppsøvingsbegrepet på
denne måten utvides. En slik utvidelse vil kunne knytte an til den nevnte
friluftslivtradisjon vi har i Norge – og forbinde den med et pleiende forhold til naturen (jord- og hagebruk, fiske- og viltstell og landskapspleie).
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Sansene - et utvidet intelligensbegrep

BETYDNING: Hvordan lærer vi å høre klangnyansene i fuglesang og se
fargenyansene i blomster? Opplevelsesinnholdet er det sansene som gir
oss. Og dette innhold får nyanser og mettethet i den grad sansningen er
rik. I forhold til læring, vet vi at hukommelse er knyttet til opplevelse. At
undervisningen blir mer direkte erfaringsbasert, har derfor stor betydning
for læringen. Forestillingene vi danner oss blir mer nyanserte og innholdsmettede når vi kan koble dem til førstehånds erfaringer av fenomenet. I den grad undervisningen er i berøring med det virkelige livet, finner
den også det som binder fagene sammen. Både geologi og samfunnsfag
finnes i terrenget. Og heimkunnskapen og biologien har begge berøring
med hagen, hver på hver sin måte. Kunnskapene får med andre ord
dybde og sammenheng når de knyttes til de reelle fenomenene der ute. I
tillegg til denne kunnskapssiden av saken, burde det også være en ren
oppdragelsesoppgave for skolen å legge til rette for at barna utvikler alle
sine sanser. Evnen til å se og oppdage kan øves hos alle.
SITUASJONEN OG ERFARINGENE: Barn vokser idag opp i en verden
hvor de bombarderes med sanseinntrykk gjennom media, musikk, data
og film. Samtidig som denne flommen øker på, blir sanseinntrykkene
knyttet til omgang med førstehånds virkelighet fattigere. Skolens oppgave er å bearbeide erfaringer som er gjort. Når erfaringsgrunnlaget er
spinkelt, kan ikke bearbeidelsen heller innholdsmettes. Fortellergleden i
den norske skolestilen kan gjerne komme på gli etter en utetur, hvor noe
tilsynelatende ubetydelig er skjedd, hvor en opplevde noe overraskende,
spennende, farlig, eller morsomt. Dette er det viktigste som uteundervisningen kan gi: erfaringer som livsinnhold til barna, og som et grunnlag
for refleksjon, samtale, spørsmål og videre undersøkelse.
FORSKNINGEN OG LÆREPLANENE: Innenfor de pedagogiske tradisjoner i erfaringslæring eller problembasert læring, finnes det god
dokumentasjon på betydningen av å knytte an til virkelighetens verden
(se: Kolb 1984). Kommersialiseringen av barnekulturen og den effekt
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denne har på barnas utvikling, er briljant beskrevet av Neil Postmans
analyser (Amusing ourselves to death, 1985) i USA. På den konstruktive
siden er Howard Gardener (1984) blitt kjent for å introdusere begrepet
"de 7 intelligenser" - med vekt på allsidighet i barnets sanselige omgang
med verden. Alternative pedagogiske tradisjoner som Montesorriskolen
og Steinerskolen legger også avgjørende vekt på å utvikle barnas sanser
- som en utvikligspsykologisk grunnlagsinvestering (se Montessorri og
Aeppli). Innenfor utvikling av
park og uteanlegg ble tyskeren Herman Kükelhaus i
Tyskland kjent for å utvikle en
helt ny parkkultur som bevisst
spiller opp til alle sanser inkludert lukt, balanse smak
osv. (se Kükelhaus 1982).
Læreplanens generelle
poengterer betydningen av
erfaringslæring.
Vektleggingen av tema- og
prosjektarbeid som er kommet inn underbygger dette. I
tillegg henviser flere punkter i
læreplanen direkte til bruksaktivitet (kompost, så og
dyrke planter, kontakt med
nærmiljøet, mm).
Smake, lukte…

Naturen - et utvidet natur-

fagsbegrep

BETYDNINGEN: Interessen for naturfaget kan bli vekket gjennom interessen for naturen. Det er noe vi vet. Men også selve kjennskapet til
naturen; til forskjellen mellom sitronmelisse og timian, til snø og steinarter, jord, dyr, vær og vind – blir et annet ved å omgås naturen i tillegg til
å lese om den. Forskjellen på silkeføre og kladdeføre er kjent for den
som bruker ski. På liknende måte vinner en kunnskap om planter ved å
omgås dem i brukssammenheng. Tidsdimensjonen vil da komme inn.
Begreper som rot, stengel og blad, eller blomst, frukt og frø får helt reelt
innhold dersom en følger en plante over tid. Når det gjelder kjennskap til
fugler, finnes det heller ingen bedre måte enn å følge dem over tid –
gjerne ved å gjøre nøyaktige registreringer og stelle et sett fuglekasser.
SITUASJONEN OG ERFARINGENE: En bør ikke undres over at naturfaget kan oppleves som dødt av barn og unge, så lenge det faktisk mangler berøring med det levende livet. De fleste små barn har nok av nysgjerrighet og oppdagertrang, men mange mister den nok underveis
gjennom den fasitkultur de blir utsatt for innen natur- og miljøfaget. Et
sterkere innslag av erfaringskultur og undringskultur fra skolens side vil
naturlig nok bidra til et mer levende naturfag.
Prosjektet har gjennom etterutdanningskurs for naturfaglærere forsøkt å
trekke faget og fagplanene ut i terrenget innenfor rammer lærerne føler
seg trygge på selv. Det har i tillegg vært lagt vekt på å utvikle en mer
fenomenorientert inneundervisning – hvor naturfenomenene selv får
komme til orde før forestillingene og forklaringene. Læreren kan altså
både trekke faget ut i terrenget (innenfra og ut) og bruke en terrengsituasjon som utgangspunkt for å bygge opp det faglige. Aurland b.- og
ungd.skule er den pilotskolen som har kommet lengst i så måte – med et
systematisk fagplanarbeid tvers gjennom alle årstrinn (se kapittel 6).

FORSKNINGEN OG LÆREPLANENE: Det finnes etterhvert et ganske
omfattende læremiddeltilbud for den som trenger praktisk-pedagogisk
verktøy for å gå ut i terrenget med sitt naturfag. Et markert eksempel i
Norge er "Lære med skogen (http://www.skogkurs.no/lms/) og 4H-oppgavene. Når det gjelder uteundervisning knyttet til hagen, er det i både i
Tyskland (Schulbiologizentrum Hannover) og USA (Life Lab) utviklet
egne læremidler – også med praktisk brukerhjelp - for grunnskolen. Den
generelle læreplanen har sterke formuleringer om naturgleden, som pussig nok er forsvunnet fra
fagplanteksten. Læreplanene i natur- og miljøfag
er ellers klare på at kjennskap til jord og nyttevekster
skal være erfaringsbasert –
noe som faktisk krever en
hage!

Fuglekasseprosjekter krever nøyaktighet
- både i utførelsen og observasjonene
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Maten - et utvidet heimkunnskapsbegrep

BETYDNING: En sentral del av enhver kultur er matkulturen. Til den
hører både primærproduksjonen og foredlingen, i tillegg selvsagt til brukstradisjon (det nasjonale kjøkken). Mat- og måltidstradisjoner har forsvunnet gradvis fra en gang ut på 70-tallet. Utover 80- og 90-tallet ble
det vi hadde på bordet mindre lokalt. Og i globaliseringens kjølvann er
forholdet vårt til den maten vi plukker i hyllene blitt enda mer distansert.
Så blir det desto viktigere å kunne gjøre erfaringer i det små - hvor en får
en opplevelse av "den lange veien" fra jord til bord. På tross av gatekjøkkenvaner, er det forholdsvis lett å få barn og unge til å tilberede og spise
grønnsaker de selv har vært med på å dyrke.

frokost, rett og slett fordi barna ikke spiser frokost hjemme før de drar på
skolen. Fagplanen kobler ikke eksplisitt at man i 3. klasse skal så frø og
stelle planter med at man skal også høste og bruke plantene til noe vettugt i heimkunnskap. Den kobler heller ikke noen videre vei fra komposten tilbake til hagen. Det betyr jo ikke at man ikke som skole kan lage
disse koblinger selv på tvers av enkeltpunktene og de ulike fagplanene.

Kjennskapet til primæryrkene (fiske, jordbruk osv.) som vi nå er så fjernt
fra, de fleste av oss, hører også med til en erfaringsbasert heimstadlære.
SITUASJONEN OG ERFARINGENE: Vi har en barne- og ungdomskultur hvor spiseforstyrrelser og kostholdsproblematikk av visse grunner
vokser. Skal en komme noen vei med oppdragelsen i forhold til mat, er
det avgjørende at barna får et reelt og smakelig forhold til den. De tydeligste eksemplene på denne koblingen kommer frem i del 2 av rapporten.
I løpet av prosjektet har det vært stor etterspørsel etter hagekurs fra den
norske lærerstand. Alle pilotskolene har begynt med hage, noen har
også et samarbeid med gårdsbruk. Mange har tatt i bruk utmark, og høster bær. Også foredling utover høsten er populært, - med både sylting og
safting. Å bake noen rundstykker av korn en selv har dyrket, er toppen
for en småskoleelev. I tillegg til pilotskolene, har det gjennom kurs for
lærere på ulikt vis blitt utviklet skolehagebruk på ca. 50 skoler. .
FORSKNINGEN OG LÆREPLANENE: Forskningen viser drastiske
endringer i kostholdsvanene. I Sverige har man flere steder innført skole10

Melk og poteter
- veien er lang fra jord til bord

Begeistringen - å tenne en ild

Det er ikke bare elever som kan være skolelei og skoletrette. Lærerne
kan i stor grad være det samme. En elev på videregående trinn sa en
gang til meg: "i grunnen har vi akkurat samme problem, dere lærere og
vi elever; vi savner visst den gode grunnen til å være her sammen!" En
knappere og bedre analyse av situasjonen kan neppe gis. I den grad vi
som voksne finner begeistringen, finner vi grunnen til å gå inn i timen.
Og begeistringen, den er som latteren og tungsinnet noe smittende.
Begrunnelsen for de lærere som lykkes i å ta skrittet ut, er alltid en viss
begeistring for noe. Og kan begeistringen strekkes fra faget ut i terrenget, så er begrunnelsen der for å gripe inn, enten det er i undervisning
eller i dugnadsammenheng. Finner lærerkollegiet og foreldre nøkkelen
inn til begeistringen, finner de også veien videre i det møysommelige
utviklingsarbeidet. Som vi skal komme tilbake til, er kunsten både å finne
stedet der begeistringen kan slippe til, og å dele den. Det er som å få
tent en ild, - når det først tar fyr, går prosessen videre.

Bærekraftbegrepet bør kunne anvendes på begeistringens felt: skal den
være bærekraftig, må den ha med seg noe på veien, nemlig den lange
viljen.

Det å få ansvar skaper begeistring. De skoler som har lyktes i å gå en
lang prosess sammen om utviklingsarbeidet, har maktet å utvikle en kultur på å pleie både den individuelle og den felles begeistringen.
Pliktkulturen i skolen blir komplimentert av en begeistringskultur. Det er
ikke til å stikke under en stol at det også har vist seg mange typiske konfliktsituasjoner mellom dem som er begeistret og dem som ikke er det.
Dette vil vi komme tilbake til i kapittelet om vanskeligheter.
Om det er opprusting av utearealet, uteundervisning eller utvikling av
nye rammer innen timeplan og halvårsplaner – alt dette nybrottsarbeidet
må begrunnes i litt begeistring. Spørsmålet er hvor den kommer fra, og
hvilke betingelser den har for å komme til syne. Erfaringen fra pilotskolene og pilotgårdene er at denne faktoren er alfa og omega. Der den
mangler blir det lite som vokser frem.
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Utholdenheten – å øve viljen

Da kommer raskt neste prøvelse: Å holde ut og stevne frem, selv når
den første begeistringen ebber ut. Også dette er vel en like stor øvelse
for voksne som for elever. Og suksessfaktoren i forhold til å lykkes som
lærer er ubetinget mer knyttet til denne kvalitet enn til "det store talentet". Å prøve igjen, har vært en gjenganger knyttet til de prosesser vi har
sett lykkes i pilotskolene. - Å ikke gi seg før tingene er på plass. Da er
det alltid noen som bærer mer enn andre – noen som er mer trofaste
mot det en har bestemt seg for.
Uteromsundervisning egner seg utrolig godt til å få frem slike egenskaper i klassesammenheng. Hvem er det som stiller opp når det røyner på
– og hvem bakker ut? Det går det an å takle og ta opp til refleksjon og
samtale. Ofte blir det en annen rangstige enn den en er vandt til fra klasserommet. Nye og sterke kvaliteter kan her vise seg i såkalt svake elever
– og motsatt.
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Utplanting av ettårige vekster i staudebeddet

Tilfredsheten – å være til og å være sammen

Vi kjenner alle tilfredsheten ved å ha kommet frem etter en strabasiøs
tur. Det bemerkelsesverdige er at denne tilfredsheten ikke kommer uten
anstrengelsen i forkant. Foreldrene og lærerne som under press har stått
løpet ut under arbeid med dugnader vil sveises sammen i opplevelsen
av likevel å ha stått sammen. Så er vi tilbake til utgangspunktet, det gode
stedet å være. Kvalitetene knyttet til begrepet "det gode sted" må romme
tilfredsheten over at felleskapet finner sted der.
For den som er primært er opptatt av det
faglige, og ikke umiddelbart vil vektlegge
dette eksistensielle så sterkt, er det verd å
merke seg den sterke kobling som finnes tilbake til læring og skolehverdag. En av skolene skriver:
"Vi har erfaring med at uteskole bidrar med å
styrke felleskapet,
hvilket skaper trivsel, som igjen danner
grunnlag for ny læring"
Hvis tilfredsheten er en
sjelden vare i skolen –
både blant lærere og elever – så er det fordi skrittene frem til den ikke
finner sted. Å selv "ta skrittet ut" er begynnelsen på
en vei til tilfredshet, intet
mer og intet mindre.
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Kapittel 2 - Mulighetene
Mulighetene til å gjøre noe er mange, både m.h.t. opprusting av utearealene og bruken av dem. I dette kapittelet vil vi forsøke å liste opp en del
av disse mulighetene. Listen bør forstås mer som en eksempelsamling
enn som en utdypende kartlegging. Det som blir vellykket viser seg uansett ofte å vokse frem fra de spesielle stedegne forhold, både m.h.t.
beliggenhet og personer. Vi vil benytte den samme todeling som i forrige
kapittel, hvor det først er "uterommene" som blir presentert (det estetiske
blikk), for dernest å gå over til uteaktivitetene (det pedagogiske blikk).
ROMMENE
• Skolegården
• Uteklasserom og utehus
• Aktivitetsinstallasjoner
• Nærmiljø
• Skolehagen
• Skogen og utmarka
• Gården som pedagogisk ressurs

AKTIVITETENE
• Læreplanen (L97) og terrenget
• Time- og undervisningsplanene
• Tverrfaglig tema-/prosjektarbeid
• Naturbruk og natur- og miljøfag
• Aldersdifferensiering - tilpasset
opplæring
• Ungdomskolen
• Spesialpedagogikk
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Skolegården

ULIKE UTGANGSPUNKT OG BEHOV: Skolene har svært ulike utgangspunkter både m.h.t. arealer pr. elev, beliggenhet og kvalitet på utearealene. For pilotskolene som har vært med i prosjektet, varierer romsligheten i skolens uteareal fra 7,5 m2 pr. elev (Kristi Chrybbe) til 220 m2 pr.
elev (Maridalen)! Noen hadde et utgangspunkt hvor det nærmest var en
stor ørken (slik som Medkila), andre et uteareal hvor det allerede var
nedlagt betydelig "arbeid" fra skolens og foreldrenes side (som Brattås).
Også nærområdenes kvalitet kan være svært ulike. En av skolene ligger
vegg i vegg med en jordbruksskole og har både gården, elva, skogen og
fjellet i gangavstand (Aurland). Dermed ligger det viktigste utearealet
utenfor skolen. En annen skole ligger i et tettbygd strøk hvor natur i nærområdene er begrenset (Stavanger). Her blir det viktigste bruksarealet
skolens eget uteområde. Også elevmassen vil variere, noe som betyr
mye for hva som er mulig og hensiktsmessig. Én skole har fådelte klasser (Maridalen) fra 1. - 7. klasse, én skole har elever fra barnehage til og
med videregående (Stavanger), mens en tredje skole har en gruppe elever med særskilte behov (Brattås). Også klimaet vil variere mye (fra
Tromsø i nord til Stavanger i sør), og dermed mulighetene m.h.t. dyrkingssesong og mulighetene m.h.t. skileik. Det alle skoler har felles, er
behovet for et variert lekeområde i friminuttene.
ULIKE MULIGHETER: Felles har også grunnidéen vært om å skape et
område som fungerer som en helhet, samtidig som det differenseries til
bestemte rom for bestemte typer aktiviteter.
Hovedgrepet: Skolens uterom bør fra et planleggingssynspunt ha et
hovedgrep som tenker de lange linjer m.h.t. utvikling av området, og gir en
ramme om de viktigste funksjonene (m.h.t. adkomst, trafikk, sikkerhet,
nærhet til klasserom, aldersgruppering osv.). Det er mange måter å gjøre
et slikt helhetsgrep. Hovedsaken er hvem som involveres i prosessen –
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og samspillet mellom planleggere, skole og lærere. I kapittel 6 gis et
eksempel på en dialog med skolen om et slikt grep, fra arkitektene knyttet til skolen i Stavanger.
Mellomrommene: Når en gjør valg,
er det blikket for "mellomrommene"
– dvs. det som uterommet gir av
spillerom mellom elevene som er
avgjørende.
En krakk kan lages slik at man kan
sitte mot hverandre, - det gir et
annet mellomrom enn en tradisjonell sittebenk, hvor man sitter på
rad og rekke. Tilsvarende for heksagonhuskene hvor 6 husker er rettet
inn mot hverandre slik at man har
øyekontakt med de andre som husMellomrommene
ker. Det gir et mellomrom mellom
de barna som husker mot hveradre. De kan samspille m.h.t. timing for å
møtes i midten, samtidig som de vil kunne huske i sin egen takt hvis de vil
det. Tilsvarende vil det være for andre rom. En stor haug vil fremkalle visse
typer aktivitet og samvær (skliing, løping).
Endringsrom underveis: Fasiten for hvordan rommene fungerer er til
syvende og sist om de brukes og hva de brukes til. Her vil det ofte være
behov for å gjøre noen justeringer underveis:
...Det var laga til ein kunstig haug som var tenkt til sykkelbane.
Erfaringane med sykling på haugen vart ikkje heilt gode...

De fleste skolene har gjort ulike justeringer og forbedringer underveis, ut
fra ulike hensyn (bruk, sikkerhet, vedlikehold osv.). Det er også avgjørende at uterommet faktisk kan vokse og utvikles, at det ikke er helt det
samme for all tid. Fra et pedagogisk betraktningssted er jo det uferdige
mer verdifullt ofte enn det ferdige. Når det gjelder beplantning eller hage,
er det flott når hvert klassetrinn kan legge igjen spor etter seg - og så se
tilbake på at denne delen av det hele er det vi som har skapt. Mye av
kunsten ligger i det å lage rammer som det er fasthet i, samtidig som det
kan vokse aktivitet og endring innenfor dem.
Terrengforming: På de skolene hvor terrenget i skolegården i utgangspunktet er flatt og dødt (se Medkila) er det mulig å gå inn å gjøre noe
med terrengformen (lage hauger, amfi, steinareal osv.). I forhold til effekt
rog kostnader, er det ofte overaskende mye en vinner ved slike "store
grep" i forhold til å legge dyre investeringer inn i å "piffe opp" et flatt terrenget med alskens installasjoner. Å skape et landskap, gir også et større estetisk og undervisningsmessig potensiale – samtidig som det er
nødvendig for å kunne forme "mellomrom" i aktivitetssammeneheng.
Også utifra et sikkerhetssynspunkt, er det tryggere med den terrengskapte bevegelse enn den apparatskapte.
Store stein: Stein er et materiale som flere
av skolene har brukt for å forsterke og forskjønne terrengformene. Slik bildet viser, kan
det gi tilhørighet å få en en kjempestein plassert utenfor klasserommet. Bare det å ha
noe å lene seg mot, gir jo trygghet. Når foreldrenene i klassen har vært med på de store
strabasene med å få steinen på plass, gir
dette landskapselementet en spesiell tilhørighet. Der ligger plutselig en stein som har en
historie, og som elever og voksne (gjennom
den historie som knytter seg til at den kom

akkurat dit) kan identifisere seg med. Det er ikke noe galt i at et anleggsfirma gjør den samme jobben. Ofte er dette helt nødvendig. Men det blir
ikke den samme steinen. At stein er hardt å falle på, vet vi. Fordelen er
at den er vedlikeholdsfri og relativt rimelig.
Uteamfi: Mange av skolene har fått oppfylt ønsket å ha skape seg et uteamfi for teater eller andre større arrangementer ute. Eksemplene fra
Tangen og Christi Krybbe (kapittel 5) viser to svært ulike løsninger, den
ene med store investeringer i et byrom – den andre, nesten uten utgifter
lagt inn i terrenget (se bildet) i landlige omgivelser.
Belivende elementer:
Beplantning bringer som
kjent inn noe belivende i terrenget - og i enda større
grad blomster. Her er det
igjen mange muligheter.
Mye er å finne i eksemplene
fra prosjektet, og mye er
ikke å finne der. Vann, som
barn elsker, har vi for
eksempel ingen eksempler
på. Alle skolene, inkludert
byskolen midt i Bergen, har
imidlertid funnet rom for å
en ha større eller mindre
hage. Dette å ha en hage
som eies av lærere og elever, er – igjen i forhold til tilhørighet – noe annet enn å
ha noe pent å se på i frikvarterene. Flere av skolene
har også bragt inn dyr i

En spylt bergrygg kan bli et vakkert
amfianlegg - og en skatt for geologien!
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"skolelandskapet" (kaniner eller høner). Slik skaper en ikke bare landskap, men historier i landskapet, som gjør at elevene vil forbinde seg
med stedet.
ULIKE AMBISJONSNIVÅ: Det er et spenn av muligheter også når det
gjelder ambisjonsnivå. Dette er vel en av de viktigste erfaringene fra prosjektet. Det er lett å gape for høyt. Og det er lett å ha for dårlig tid – både
med planleggingen og gjennomføringen. Det er ikke alltid størrelsen og
mengden det kommer an på i pedagogisk sammenheng. En liten hageflekk kan gi like mye glede og læring, som en stor. Alt utifra hvilke forutsetninger og muligheter skolen har, både kapasitetsmessig og økonomisk, er det mulig å legge listen høyt eller lavt. Den viktigste begrensningsfaktor er imidlertid oftest skolens motivasjonsmessige kapasitet.
Det er et problem når skolen (eller deler av lærerkollegiet) vil for mye.
Dette problem lar seg imidlertid oftest løse, ved styring og kommunikasjon: Det er et større problem å gjøre noe med en situasjon hvor skolen
vil for lite.
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Uteklasserom og utehus

ULIKE UTGANGSPUNKT OG BEHOV: Leskuret, som gir tak over hodet
når det styrtregner under frikvarteret, er det eneste tradisjonelle "utehus"
som skolegårdene har hatt. Barnehagene kunne kanskje ha et lite lekehus, men sjelden skolene. Med ønsket om å utvide bruken av arealene
ute, oppstår det erfaringsmessig sterke behov for uteklasserom og utehus.
ULIKE MULIGHETER: Pilotskolene har utviklet et spenn av ulike former
for hus og klasserom på sine utearealer. Det enkleste er den hyttebygging barna selv står for, enten organisert i form av stokkehusprosjekter
o.l., eller uorganisert ved at de får lov til å drive på med hyttebygging av
det de finner av materialer, "innenfor visse rammer" . Enkelte av skolene
har tillatt ulike former for utløp for denne byggetrangen. Det er også en
rekke muligheter for voksenstyrt "bygging". Tangen skole har laget enkle
benker og bord for gruppearbeid ute - på et idyllisk og vakkert sted. På
Medkila er det laget to større grovsnekrede lekehus, satt opp av yrkesskolen, som er meget populære både sommer og vinter. Både gapahuk,
lavvo og gamme er også blitt bygd. Når skolene setter igang med hage,
melder det seg som en nødvendighet et redskapsrom ute - og et rom for
å kunne gjøre grovarbeid og samles inne. Fire av skolene har opprustet
eller bygget slike i skolens nærområde (Brattås, Skjelnan, Maridalen og
Tangen). Alle har valgt ulike løsninger, men behovet for å kunne samle
seg "inne ute" har to sider: til fellesstunder (fortellerstund e.l) og til forarbeid eller etterarbeid knyttet til praktisk virksomhet. I tillegg kommer drivhuset, som flere av skolene har skaffet seg eller planlagt i tilknytning til
hage/uthus. Det mest omfattende skifte av klasserom skjer på de skolene som benytter et gårdsbruk i skolens nærhet som utvidet klasserom.
Dette blir nærmere omtalt i del 2 av rapporten.

ULIKE AMBISJONSNIVÅ. Det finnes igjen alle typer av ambisjonsnivåer
m.h.t. å utvide de rom som en pedagogisk sett har å spille på. Også
innenfor hver type bygning
finnes det alle grader av
ambisjoner. En av skolene
har leid/lånt en driftsbygning knyttet til en nedlagt
nabogård som ramme for
natur- og jordbruksprosjekt
(Skjelnan). En annen har
bygget sin helt egne "driftsbygning", som et riktig vakkert bygg med miljøvennlig
materialbruk (Tangen).

Yrkesskolen har bygget utehus
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Aktivitetsinnstallasjoner

ULIKE UTGANGSPUNKT OG BEHOV: Mange skoler har gamle og tildels dårlig vedlikeholdte apparater, som etter de senere års fokus på sikkerhet ofte er blitt fjernet.
ULIKE MULIGHETER: Husker, sklier, vipper, klatreinnredninger o.l er
ennå populære, særlig for småklassene. Det finnes idag mange andre
muligheter. En rekke lekeutstyresfirmaer har - utifra dagens nye sikkerhetsregler, et bredt utvalg av installasjoner. Som pilotprosjekt har vi valgt
å fokusere på muligheten av helt stedegne løsninger - designet og tilpasset utifra de lokale forhold og utformet under dugnad. På Maridalen og
Medkila skole ble en rekke av de tradisjonelle installasjonene - krakker,
heksagonhusker, benker, en klanghage, mm. - på denne måten skapt
med solide, rimelige trematerialer under dugnadstiden. Kunstneren og
snekkeren Ketil Dybvig samarbeidet med snekkerkyndige foreldre.

ULIKE AMBISJONSNIVÅ: For en byskole som lager skoleplassen om til
et offentlig byrom (som Kristi Krybbe) er det klart at kravene (til valg av
materialer og løsninger m.h.t. det som blir plassert inn av benker og
installasjoner) blir mye strengere enn for en skole som ligger ensomt på
landet. Det blir dyrt å gjøre noe. En grendeskole derimot, som Tangen, vil
kunne velge enkle og rimelige klatreinnstallasjoner i et tilgrensende
skogområde. Det som er viktig ved slike rimelige og forgjengelige løsninger, er at de følges opp vedlikeholdsmessig eller fjernes når de har
gjort sin nytte.

Klanghage - levegg, sitteplass og musikkinstrument

Detalj fra en vippe
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Nærmiljøet

ULIKE UTGANGSPUNKT OG BEHOV: Også skolens nærmiljø vil naturlig nok variere sterkt fra skole til skole. Vi har i Norge alle variasjoner, fra
skoler som ligger midt inne i byen til skoler som ligger landlig til med
umiddelbar nærhet (gangavstand) til utmark og vill natur. I tillegg har vi
svært mange skoler som ligger i tettbygde strøk. Pilotskolene tilhører alle
tre kategorier.

Nærmiljøet har oppgaver nok

ULIKE MULIGHETER: Uansett beliggenhet, vil det være muligheter for å
trekke nærmiljøet inn i undervisningen. Vår byskole (Christi Krybbe) har
det trangt på eget areal, men har vegg i vegg en mulighet til stell av
hager tilhørende bryggemuseet. I tillegg har de fått bruksrett til en kommunalt eid gård (Øvre Bleken) i gangavstand fra bykjernen. Som det
fremgår av eksempelsamlingen er det mange muligheter, dersom en
spiller på lag med terrenget og ressurspersonene i nærmiljøet.
I tillegg ser vi en tendens til at skolene vil kunne åpne opp sitt uterom for
aktivitet også utenfor skoletiden. Mange av skolene i prosjektet har inkludert ideen om skolens uteareal som nærmiljøanlegg (Medkila, Skjelnan,
Stavanger), byrom (Chisti Krybbe) eller aktivitets- og samlingssted for
lokalsamfunnet (Tangen, Brattås, Maridalen).
ULIKE AMBISJONSNIVÅ: Hvor mye tid en benytter og hvor mange rom
en erobrer der ute i nærmiljøet vil kunne variere. De skoler som har lyktes i å komme langt, har bygget dette gradvis opp, og forankret utviklingen i forpliktende undervisningsplaner og årsplaner. Det er flere av skolene som har "erobret" både hager, gårder og utmark i nærområdet som
sine undervisningsarenaer. Skjelnan og Aurland står i en særstilling
m.h.t. hvor innarbeidet dette til nå er blitt i skolens undervisningsplaner
og totale driftsform. Det gjelder også for samarbeidet mellom Nannestad
ungdomsskole og Hegli gård (del 2).
21

Skolehagen
Mange skoler gjør en feil i å starte for ambisiøst, med for store arealer eller
for krevende vekster. Mottoet må være: skritt for skritt. Går en steg for steg,
ULIKE UTGANGSPUNKT OG BEHOV: Det finnes ingen skoler eller barn
som ikke vil ha godt av å ha en stor eller liten hage. Uansett utgangspunkt er dette mulig å få til. Det viser pilotskolene i prosjektet med all
mulig tydelighet. Utgangspunktene er imidlertid svært ulike. Noen skoler
har kyndige lærere (f.eks. Christi Krybbe og Aurland) og noen en sterk
kunnskapsbase blant foreldrene som er kjent med hage og jord (f.eks.
Maridalen og Tangen). Her blir skrittet inn i hagebruket enklere. Noen har
store og egnede arealer rett utenfor skoledøren, mens andre må legge
mer grunnlagsarbeid i opparbeiding av hagen.
ULIKE MULIGHETER: Gjennom arbeid med pilotskolene og erfaringer
fra skolehagekurs på en rekke andre skoler, har det vist seg et stort
spenn av muligheter m.h.t. typer av hager og hagebruksrelatert undervisning. En egen publikasjon fra prosjektet (del 3) tar for seg disse. Det
viktige, er å kartlegge mulighetsrommet grundig før en går igang, både
m.h.t. de menneskelige ressursene, beliggenheten, arealdisponeringen,
nødvendig utstyr, redskapsbod og hagebruksrom. Denne fysiske planlegging og utvikling av hagen, må ses i lys av de pedagogiske muligheter
en ønsker å utnytte i driften av hagen og foredlingen av hagens grøde.
ULIKE AMBISJONSNIVÅ: Ifølge L 97 skal alle barn (på småkoletrinnet)
ha kjennskap til både kompostVårhage i et gangveikryss
ering og stell av planter. Skal
dette henge sammen, må enhver
skole ha tilgang til en hage i en
eller annen form. Det viktige er
imidlertid, her som ellers, å ta ett
skritt ad gangen.
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viser det seg også at en kan komme svært langt på kort tid, som i eksempelet fra Aurland (kapittel 6). Noen har kun hage for småklassene, og lar
hagebruket vokse med elevene inn i de høyere klassetrinn. Stadig med
nye oppgaver og nye utfordringer. Det er mulig å selv avle frø og selv
drive oppal av planter. Og etter
vekstsesongen er det mulig å følge
prosessene helt fram til bordet.
Noen av skolene har også laget
elevbedrift knyttet til deler av disse
prosessene.
Blomsterbuketter til læreværelset?

Skogen og utmarka

En liten påskeliljehage krever lite

ULIKE UTGANGSPUNKT OG BEHOV: Alle skoler skal i følge L97 ha et
referanseområde ute i skog eller utmark som elevene følger gjennom
årstidene og knytter opplevelser og kunnskaper til. De fleste norske skoler har en eksklusiv nærhet til en eller annen form for skog og utmark i
gangavstand. For byskoler og skoler i tettbygde strøk som ikke har det,
kan det legges opp en annen form for regelmessig nærhet basert på
sjeldnere men lengre, og fordypende opphold.
ULIKE MULIGHETER: Eksemplene som er gjengitt bak i boka (kapittel 5
og 6) gir et vidt spenn av muligheter - fra fjord til fjell, fra kulturlandskapet til skogen, fra fiskestell og fangst til viltstell og jordbruk. Igjen er det
mulig å både knytte opplevelser, kunnskap og praktisk ferdighetsutvikling
til dette store læringsrommet. Mulighetene favner alle fag: fra gamle

håndverkstradisjoner og lokalhistorie til modernitet og miljøfag, fra høsting av bær og sopp til vitenskapelig og systematisk prøvefiske (naturforvaltning) og fra praktisk vedhogst til teoretisk beregning av skogarealets
flateinnhold og tilvekstprosent i skogen.
KUN ETT AMBISJONSNIVÅ: Både den generelle læreplan og fagplanene understreker sterkt den betydning det har at barna får tilknytning til
det terreng de vokser opp i. Denne tilknytning gir fagene liv, og fagkunnskapen en sammenheng. Viktigst av alt er det at tilknytningen til det sted
en vokser opp gir identitet, som igjen gir balast og trygghet i individets
egen utvikling.
Alle skoler bør derfor ha det samme ambisjonsnivå; at barn virkelig lærer
å kjenne sin verden i omgivelsene omkring seg.

Gården som pedagogisk ressurs

ULIKE UTGANGSPUNKT OG BEHOV: Som ledd i det å konkret lære
verden å kjenne, finnes det intet mer effektivt læringsrom enn et allsidig

Plantefarging på bål - både ved og fargestoff finnes i skogen
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gårdsbruk. Her her alt; alle livsprosesser på ett og samme sted, satt inn i
en fortettet og sansemettet sammenheng. Noen barn vokser fermdeles
opp på en slik gård. Noe vanlig oppvekstmiljø er det imidlertid ikke lenger. Mange av barna, også i distriktene, vokser idag opp nesten uten reell
kontakt med virkelige dyr og planter, og uten virkelige oppgaver knyttet til
jord, hage, husdyr, utmark og skog.
Noen skoler finner en gård i nærheten som det er mulig å samarbeide
med (Aurland), andre må lengre av sted, og er avhengige av å finne
gode løsninger m.h.t. skyss.
ULIKE MULIGHETER: Levande skule har i prosjektperioden fulgt opp et
sett med samarbeidende gårder og skoler. Hensikten var å vinne erfaringer m.h.t. muligheter og begrensninger både i forhold til pedagogikk,
organisering og økonomi. Hvilke muligheter finnes m.h.t. samarbeidsmodeller? Hvilke rom finnes for en mer varig og strukturert forbindelse
mellom gården som pedagogisk arena og skolen - utover de tradisjonelle
besøksgårdene, hvor barna "kommer og går igjen"? Del 2 av rapporten
viser et mulighetsrom både når det gjelder pedagogiske opplegg, organisering, økonomi og samarbeidsmodeller.
En stor utfordring ligger i å utløse det verdipotensiale som ressursbruk
på tvers av helse, skole- og landbrukssektor gir. Stor verdiskaping både
m.h.t. læring og produksjon kan hentes ut ved å åpne for flyt mellom de
adskilte verdner som skole og landbruk ofte er i lokalsamfunnet.

ULIKE AMBISJONSNIVÅ: Det finnes mange former for kontakt mellom
skolen og gårdslivet. Hver samarbeidssituasjon må utvikle sitt ambisjons24

nivå i takt med bærekraften både økonomisk, motivasjonsmessig og
kapasitetsmessig. En av pilotskolene har i løpet av noen år utviklet et
planløp som strekker seg over alle 10 skoleår. Undervisningsplanen og
årsplanen for skolen har tatt opp i seg samarbeidet med gården i alle
årsplaner og i alt 6 fagplaner; norsk, heimkunnskap, samfunnsfag, naturog miljøfag, kroppsøving og kunst- og håndverk. Dette er gjengitt i kapittel 6.

Gårdsuke - gutter i hønsegården

AKTIVITETS-ROMMENE

Skifter vi så til pedagogens blikk, er det mulig å spørre hvilke muligheter
timene, ukene, årene og fagene gir. Det kan være nyttig å begynne i det
små, med mulighetene en har innen rammen av den enkelte time eller
det enkelte fag. Her står læreren fritt til å kunne utvikle et eget spillerom
knyttet til sine fagtimer. Herfra går skrittet videre til tema- og prosjektarbeid. Uterommet gir fantastiske muligheter til å knytte fag til temaer, og
kunnskapstemaer til konkrete prosjektoppgaver. Dette kan igjen knyttes
opp mot konkrete oppgavefelt - som det å faktisk drive hagebruk, vedhogst eller fiske. Slik kan en trekke en tråd fra boka og ut i virkeligheten,
og derifra tilbake til skolen og lærdommen. Det er også mulig å se på
uterommet sammen, som kollegaer og som skole. Hvilket mulighetsrom
har vi dersom vi går sammen og dersom vi forsøker å utvikle våre fagplaner, årsplaner og utdanningsløp slik at de bidrar til at barna etter endt
skolegang virkelig har "gjennomtrengt landskapet"?
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Læreplanen (L97) og terrenget - en sammenhengende verden

Styrken ved de nye læreplanene er den sterke intensjonen om en større
grad av erfarings-læring inn i grunnskolen. Vektlegging av kontakt med
nærmiljø, uteundervisning og pleie og opprusting av skolens uteareal er
ikke vanskelig å forankre i læreplanen ideelt sett. Det som kreves er
imidlertid to ting. Det ene, at den generelle læreplan, den som grunnleggende sier noe om hva slags menneskelige kvaliteter det er skolen sikter
mot, at dette grunnleggende står i forgrunnen. I tillegg kreves det at den
lange listen av temaer som ramses opp, gripes på en måte som forbinder dem til et terrenget og en reell virelighet - og derved kan føye disse
utallige løsrevne biter sammen. Opphakket av punkter i fagplanene krever at lærerne og skolene selv finner det bindemiddel som føyer dem
sammen til et hele. Det er en svakhet i læreplanens generelle del at den
i sitt credo, "det integrerte menneske", ikke nevner et enest ord om hva
som binder sammen.
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Fuglekasseprosjekt er populært i småskolen

Time- og undervisningsplanene, - en sammenhengende "draiv"

Ser en bare ut av skolevinduet, ut på skolens omgivelser, ligger landskapet der med absolutt alle fagplanens ingredienser bundet til stedets
natur og kultur, dets historie og dets samtid. Her er geologien og botanikken, her er land og vann, dyrelivet og all menneskelig aktivitet. Alt
sammen i et et mangfold og samtidig i en enhet. Å gjennomtrenge dette
landskapet med forståelse - og etterhvert som en blir eldre, mer og mer
refleksjon - gir kjennskap til verden og til dens sammenhenger. Det er
interessant å se skoler som bevisst gjør et slikt grep og legger sitt fagplanarbeid og årsplanarbeid inn i terrenget (se kapittel 6). Når undervisningsplaner og årsplaner - utifra grunnintensjoner i L97 - videreutvikles
lokalt, viser det seg at målene om å gi faglig fordypning og forståelse,
målene om å gi sosial og individuell oppdragelse og målene om å gi gledesfylte opplevelser - at alle disse mål kan føyes helstøpt sammen i én
og samme "draiv".

Som grener på et tre, bør fag og årstrinn kunne henge
sammen.
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Tverrfaglig tema- og prosjektarbeid

Fagplanene oppfordrer lærere og skoler sterkt til å gripe fatt i fagovergripende tema- og prosjektarbeid. Pilotskolene viser, samlet sett, det enorme mulighetsrom som ligger i å gå ut med temaene og prosjektene enten for å vinne erfaringer som kan bearbeides å trekkes inn igjen i
skolestua, eller for å se og oppdage det bøkene forteller om. I kapittel 6
gis det fra Skjelnan skole et unikt sett eksempler på et systematisert og
kollegialt gjenomarbeidet mangfold: Mangfoldet av uteundervisningsformer har en enhetlig tanke rundt seg, slik at alle elementene - om det
er enkeltklassers utedager eller hele skolens prosjekt-uker ute (4 ialt i
løpet av året!) - at alle disse delelementer har en "himmel" over seg av
en helhetsplan med det en gjør.

dagen, årstrinn for årstrinn. Her kommer årsløpet inn som et fagovergripende og integrerende element.

FASTHET OG FLEKSIBILITET: Det viktige når det gjelder utvikling av
slike overordnede rutiner for uteundervisning og årsplanarbeid, er at det
er både fasthet og fleksibillitet i dem. Skolene vinner enormt på å etablere tradisjoner og faste rutiner for ting som er like hvert år. Da først
vokser de inn i skolekulturen og blir en del av den. Samtidig må det
underveis være et rom for videreutvikling, justering og endring. Noe faller
bort, noe nytt kommer inn.
TA KUNNSKAPEN UT, MEN OGSÅ LIVET INN: Når en går ut, kan en
finne illustrasjoner på det en har gått gjennom av fagstoff på skolen. Men
det er viktig at uteundervisning ikke reduseres til å bli en utvidet "illustrasjons-mulighet" hvor fagstoffet blir hovedsak og verden en bisak som
bekrefter og belyser dette. Å ta livet inn - både opplevelsesmessig og i forhold til fagplan og årsplanarbeid - er noe annet enn å ta kunnskapen ut.
Aurland skole har i sin oversikt i kapittel 6 gitt en glimrende illustrasjon på
dette "både og" ved å oversette de ulike fagplaner (ialt 6 ulike fag) til
temaer som gjenfinnes i terrenget, samtidig som de har tatt gården og
utmarka som utgangspunkt og bygget terrengkontakten inn i skolehver28

Resultatet av plantefargingsprosjektet kan tas videre inn håndarbeidsundervisningen.

Naturbruk og natur- og miljøfag

Det ville være en egen oppgave å behandle både kroppsøvingsfaget,
heimkunnskapsfaget, samfunnsfaget og norskfaget i forhold til uteundervisning. Aurland skole har her gjort et piionerarbeid som burde følges
opp (se kapittel 6). Prosjektet begrenset seg imidlertid til å rette spesielt
fokus mot natur- og miljøfaget.
NATURFAGUNDERVISNING UTE: Med en stor klasse er det svært krevende å skulle gå ut i bred front i et terreng. Mye kan man jo i småtrinnet
oppnå ved ganske enkelt å være ute, samle, se, ta med hjem, tegne og
fortelle. Lenger oppe i klassene kreves det et eget håndverk, rent metodisk for å ta med seg en klasse ut. “Rommene” en velger å stoppe opp
ved, og oppgavene en velger å gi elevene, er i første omgang det redskap en har til å få fremgang og flyt. Det finnes mye lærestoff knyttet til
naturfag ute, og dette er svært verdifull hjelp for den enkelte lærer.
Det som det imidlertid er mer vanskelig å finne gode råd om, er kunsten eller håndverket knyttet til det
å være naturfaglærer ute. Det viktigste er her som ellers at gløden
og interessen er tilstede hos læreren. Men det finnes også en rekke
metodiske grep, som det er mulig
å tilegne seg eller lære av andre.
Det har vært utviklet kurs for naturfaglærere knyttet til temaet utearealet som
Nysgjerrighet og forskertrang i
nærområdet - bare litt vann gir
store utforskningsoppgaver.

læringsarena, med en spesiell metodisk vektlegging av fenomenorientert
naturfagundervisning.
UTEPROSJEKTER: Det kan være nyttig å skille mellom uteundervisning
og uteprosjekter i naturfag. Studier av fugl koblet mot skjøtsel av fuglekasser er et godt eksempel på et slikt prosjekt som innebærer to fag (snekring
og biologi). Det vil være en rekke muligheter for slike prosjekt hvor kjennskap til naturen står i fokus, men kobles til konkrete oppgaver.
Prøvefiske og fiskeregistreriger (se kapittel 3) er et annet slikt eksempel.
Ofte vil fagekspertise og forvaltning være gode medspillere, og stille opp
både i forhold til praktiske oppgaver og veiledning

Fuglekassesnekring på høsten følges av observasjoner neste vår

NATURBRUK OG NATURFAG: De virksomheter knyttet til naturbruk
(hagebruk, husdyrbruk og skobruk, fiske, viltstell, birøkt osv.) som skolen
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og elevene griper fatt i, gir en tilknytning til, og forståelse av naturen som
er annerledes enn den boklige tilnærming. Det spennende ligger i samspillet mellom praktisk kjennskap og teoretisk kunnskap. Det er innlysende at botanikken blir mer innholdsrik for en elev i ungdomsskolen
som i barneskolen har drevet aktivt med plantestell, enn en som ikke ser
opp og ned på rot og blad. Det er også innlysende at en vinner en annen
type kjennskap til naruren gjennom å pleie den, skjøtte den og omgås
den praktisk, enn gjennom lesing. Denne praktiske kjennskap til natur vil
aldri kunne utkonkurreres av det en finner på internett.
FENOMENOLOGISK NATURFAGUNDERVISNING: Også når naturen er
tema i klasserommet (vanlig naturfagsundervisning) er det mulig å sikte
seg inn mot erfaringslæring. Barna kan innen alle alderstrinn utvikle sin
egen iakttagelse og sin egen opplevelse av fenomener eller eksperimenter. Evnen til å iaktta må imidlertid idag ofte øves. Øves denne evnen i
forhold til sanselige naturfenomener, kan den videre knyttes til utvikling
av den komplimentære egenskap: evnen til selvstendig tenkning og vurdering som redskap til å bygge opp en kritisk og forskende undringskultur hos både lærer og elever. En kan ikke lære bort interesse uten å ha
den selv, ei heller en forskende innstilling. Naturfag blir dessverre for ofte
oppfattet som en "fasitkultur" uten egentlig å være det.
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Aldersdifferensiering - tilpasset opplæring

Vi har tidligere vært inne på behovet for aldersdifferensiering. Tar vi
utgangspunkt i det stedet barna er i uteromsundervisningen og uteaktivitetene, vil jo dette ståstedet bli endret fra år til år. En god grunntanke er
å begynne i det nære. Det kan i praksis f.eks. innebære at hagene til
småskoletrinnet ligger rett i skoleveggen, nær klasserommet. Den trenger ikke være så stor denne hagen, for i pedagogisk øyemed å ha stor
betydning. De som er i ungdomsskolen vil ønske å være “lenger unna".
Flere skoler har gjort gode erfaringer med å flytte ungdomstrinnets uteaktivitet ut i prosjekter et stykke fra skolen. Her kan det være mer "albuerom" til å gjøre selvstendige prosjekter og til å knytte kontakt med ressurspersoner som kan noe i lokalsamfunnet. I skolehageboka fra prosjektet, blir spørsmålet om aldersdifferensiering i hagen utførlig behandlet.
ALDERSDIFFERENSIERING OG ALDERSBLANDING: Både i skolehagen og i uteundervisningen ellers, er mye av hemmeligheten å legge
opp et læringsrom som passer for det alderstrinn en har med å gjøre.
Skal en gå inn på metemarken, vil en måtte gjøre det annerledes i 1.
klasse enn i 5. Da er det ikke farlig at temaer kommer tilbake. De blir jo
utdypet, sett fra nye sider og på nye måter. Samtidig ligger det et enormt
potensiale i å bryte opp den aldersinndeling vi har tvunget all oppvekst
inn i. Alle skolene som har eksperimentert med aldersblanding av grupper ute har gitt positive tilbakemeldinger på dette. Stikkord er ansvarsfordeling, men også ansvar for å hjelpe og tilrettelegge noe du selv mestrer
og kan til en som er mindre.

Når samarbeidet på tvers av aldersgrensene er der i selve strukturen, blir
utfordringen at de ulike alderstrinn også vær for seg skal få utfordringer
som er "noe å strekke seg etter": Ikke for lett og ikke for vanskelig.
INDIVIDUELL TILPASNING: Det er en flytende overgang fra spørsmålet
om å finne rett nivå for det en tilbyr de enkelte klassetrinn, til å finne rette
utfordringer for den enkelte innen hver klasse. Det er et stort spenn av
modningsnivå og mestringsnivå innenfor en klasse. Det har vist seg at
elevene med særskilte behov og de såkalt kunnskapsmessig svake elevene har funnet utfordringer
ute som de vokser på.
Gjennom den differensiering og utvidelse av handlingsrom og oppgavefelter
som "skrittet ut" innebærer,
er det mange nye muligheter som åpner seg innenfor
spesialpedagogikken. Se
Straumøy gard, del 2.

En av skolene, Maridalen skole, er fådelt og har blandede klasser i
utgangspunktet (1.-4. og 5.-7.). Her vil utfordringen være den motsatte.
Oppgavene må tilpasses alderstrinnet
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Ungdomskolen

Bare to av pilotskolene i prosjektet har ungdomstrinn (Aurland og
Stavanger). Gjennom pilotgårdene og kurs for lærere i hagebruk og
naturfag, har vi i tillegg fått erfarigner fra ganske mange skoler hvor ungdomstrinnet involveres i undervisningsprosjekter ute.
Den som har forsøkt å ta en ungdomskoleklasse ut i praktiske oppdrag,
f.eks. knyttet til jord og hagebruk - vet at det ikke er noen rosenrød affære. Dersom klassen ikke vet hvorfor og hvordan, og ikke selv har fått et
eierforhold til det som skal gjøres - mangler interessen. I tillegg har
mange dårlig håndlag med praktiske oppgaver. Denne situasjonen er
ingen god grunn til å legge intensjonen om å få dem inn i arbeid og
engasjement til side. Tvert imot.

I ungdomsskolen kreves det handling - elevbedrift er èn mulighet.
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Ungdommer som fra barneskolen er vant med uteliv, utearbeid og
hagestell, og kontakt med skog og mark, gård og sjø - vil imidlertid ha et
helt annet utgangspunkt. Denne forskjellen er svært merkbar mellom
skoler som har pleiet "handlingskulturen" i de små klassene og de som
ikke har gjort det.
UT I REELLE OPPGAVER: Erfaringene er at ungdomsskolen kan ha
godt av å ta "ett skikkelig skritt ut" fra skolens nærområde og inn i ansvar
og sammenhenger i det virkelige liv (lokalsamfunnet). De eksemplene
som Aurland gir i kapittel 6 (Otternes, fjellfiske og kultursti-skilting) er
gode i denne sammenheng. Det samme gjelder Nannestad ungdomsskole (del2). Fra kursdelen av prosjektet finnes det tilsvarende eksempler, hvor det er store ting som skjer når ungdomskreftene får reelle, selvstendige og meningsfulle oppgaver i hendene - og når de voksne stiller
opp, skulder ved skulder. Elevbedrifter er én mulighet. Ellers er det mye å
hente i samspillet med de offentlige etater og oppgaver som ligger å venter på å bli tatt opp i ethvert "terreng" i norske lokalsamfunn. Særlig vellyket synes de prosjektene å være som "bygger opp" noe som er forfallent
(eksempelvis gamle tun, bygninger osv.) - og prosjekter koblet til praktisk
naturvern og naturskjøtsel.

Spesialpedagogikk - grenseløse muligheter
dynges av det fjerne, det overfladiske, det sensasjonelle og det uforplikFor alle de elvene som enten kunnskapsmessig eller adferdsmessig faller utenfor i den boklig kunnskapsorienerte skolen, for alle disse sjeler er
det et skrikende behov for meningsfulle alternativ til å "bli sittende der".
Prosjektet har i denne fase (1996-2000) ikke hatt noe særskilt fokus på
tilpasset opplæring og dens muligheter i skolens uterom, hagen, skogen
og på gården. Praksis viser imidlertid at tilpasset opplæring har grenseløse muligheter i samspill med det levende og terrenget.

tende, kan helbredelsespotensialet i slik konkret berøring med livet
neppe overvurderes. Grensen mellom terapi (“grønn omsorg”) og den
vanlige klassens almenpedagogiske behov, er forøvrig ofte vanskelig å
trekke.

Stell av dyr er et givende arbeid for alle aldre

Rent terapeutisk betraktet gis det mulighet til design av helt bestemte
oppgave- og ansvarssituasjoner tilpasset den enkeltes modenhetsnivå.
Disse situasjoner har sin styrke i å kunne kombinere flere læringsdimensjoner; det være seg motoriske ferdigheter, sosiale ferdigheter, evne til
innlevelse (empati) eller kunnskapslæring. I en generasjon som over

33

Kapittel 3 - Vanskelighetene

Hvor ligger vanskelighetene? Og hva kan gjøres for å løse dem? Jo tidligere og jo tydeligere vanskelighetene blir erkjent underveis i et arbeid, jo
bedre forutsetninger har vi for å håndtere dem. Det pilotskolene gikk
igang med, både praktisk og pedagogisk, var mye nybrottsarbeid. Da er
det vanskelig å forutse akkurat hvor vanskelighene vil oppstå. Etter noen
år er det så mulig å se tilbake, og gi erfaringer videre - til andre som vil
igang. Disse erfaringene er gjengitt i kapittel 5, hvor hver enkelt skole
også skildrer utfordringer og vanskeligheter de har støtt på. Vi vil i dette
kapittelet forsøke å si noe sammenfattende om vanskelighetene som
skolene støter på, og angrepsmåter for å håndtere dem. Underveis i prosjektprosessen delte vi utfordringene opp i 4 områder:
•
•
•
•

fysisk tilrettelegging
pedagogisk bruk
prosess
økonomi
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Det er med andre ord et stort spekter av utfordringer og tilhørende vanskeligheter. Minst vanskeligheter har det interessant nok vært knyttet til
det pedagogiske feltet. Når først alle omstendighetene (fysisk og timeplanmessig tilrettelegging) er på plass, er det få problemer som meldes
tilbake i forhold til selve undervisningen. Her er det de positive meldingene som dominerer. Vi konsentrere oss i dette kapittelet derfor om de tre
problemfeltene, med noen flere underpunkter:
UTEROMMET Uterom-situasjonen
Timeplan-situasjonen
Vedlikehold og sikkerhet
Tafatthet
Overmot
PROSESSEN Retningen
Rollefordelingen
Dugnaden
ØKONOMIEN

Pengene
Ressursøkonomi
Egeninnsats

Uteromssituasjonen - trangt og fastlåst utgangspunkt
VANSKELIGHETENE: Mange skoler i byer og tettsteder har et trangt
utgangspunkt med lite spillerom til utvidelser. Dette gjaldt også noen av
pilotskolene. I en særstilling her var byskolen (Christi Krybbe), med et
uhyre lite areal i et sterkt trafikkert og sterkt regulert nærområde i
Bergen sentrum. Skolen i Aurland ligger også i en svært trang situasjon klemt mellom en farlig fylkesvei og en diger inngjeret idrettsplass.
En annen vanlig vanskelighet knytter seg til de skoler hvor arealplan og
eiendomsforhold over lang tid forblir uavklarte. På Brattås skole var det
nettopp et slikt utgangspunkt: Både byggesak, trafikkløsning og eiendomsspørsmål hang i luften ved prosjektstart.
LØSNINGENE: For å finne løsninger i disse beklemte situasjonene kreves det et samspill med nærmiljøet og kommunen. Den løsningen Christi
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Krybbe skoler har fått til, er på flere måter forbilledlig i så måte.
Løsningen kom gjennom tre store samarbeidsgrep med kommunen og
stedet: Bryggehagene i nabolaget ble skolehageareal. Et kommunalt
eldre gårdsbruk i gangavstand (Øvre Bleken) ble stilt til skolens disposisjon som skolegårdsbruk (hjulpet av Skogselskapet). Gjennom en dialog
mellom skolen og Grønn avdeling i kommunen ble fornying av skolens
uterom planlagt og gjennomført, finansiert av byfornyelsesmidler og samstemt estetisk og organisatorisk med en totalrenovering de gamle skolebygningene. Det er blitt en funksjonell og vakker skolegård og ditto
byrom i sentrum på ettermiddagstid. Bergen kommune fortjener gratulasjoner. Det gjør også plan-, eiendoms- og trafikketat i Nøtterøy kommune
- hvor det, i nær dialog med Brattås skoles ledelse, arealplanmessig ble
gjort gode helhetsgrep som samlet alle løse tråder.
I forhold til skolevei-situasjonen i Aurland, har Statens vegvesen gått inn i
et spennende samarbeid med veiledningsteamets landskapsarkitekt
(Morten Clemetsen) om å inkludere skoleveien i utearealsbegrepet.
Prosjektet "Levande skuleveg" som så dagens lys, bør kunne ha stor
overføringsverdi til andre skoler.

Timeplansituasjonen, - trangt og fastlåst utgangspunkt
VANSKELIGHETENE: Det er ikke bare plassen det kan være trangt om.
Tiden kan være et enda større problem. Det må skaffes rom i fastlåste
timeplaner og årsplaner. Situasjonen er velkjent: Lærerne sier de har for
liten tid allerede, til sine fag. Og foreldre er redd barna går glipp av det
faglige når timer forvinner fra klasseromsundervisningen: Med unntak av
Skjelnan skole - som i flere år før de kom inn i prosjektet hadde innarbeidet uteskole i timeplaner og årsplaner - hadde samtlige pilotskoler et slikt
utgangspunkt, hvor det var et behov for å skaffe mer rom til uteskolen i
et trangt fagtimebudsjett.
LØSNINGENE: Det finnes flere veier å gå. Den enkelte lærer kan
komme et stykke på vei med å trekke sin undervisning ut. Her er det et
stort frirom, ikke minst i småklassene. Det har imidlertid lett for å bli med
de spredte forsøk, uten at undervisningsplanleggingen trekkes inn. Det
utviklingsarbeid som er gjort på Skjelnan illustrerer hele spennet av løsninger (se kapittel 6). Her utnyttes alle former for tidsrom både i skoletid

og SFO-tid. Timeplaner og halvårsplaner er lagt med tid til ukentlieg utedager og til sesongmessige aktiviteter. Som det fremgår av presentasjonen, er det i tillegg 4 uker av året som skjæres ut av ordinær skoledrift
med uteprosjekter knyttet til kystkultur, hage,- jord- og skogbruk, husdyrbruk.
Parallelt med dette utviklngsarbeidet, ble det ved Skjelnan skole gjordt et
svært omfattende arbeid med dokumentasjon av det faglige utbytte elevene hadde av erfaringslæringen. Både i forhold til skolemyndigheter og
foreldre var dette viktig. Det skoleløp som er utviklet ved Skjelnan skole
er unikt i Norden. Og det er lærere og foreldre som sammen har utviklet
det.
Et annet spørsmål som mange skoler kan oppleve som vanskelig, er forholdet til fagplanene. I forhold til de nye fagplanene (L97) og deres krav,
har skolen i Aurland gjort et arbeid av stor nybrottsverdi med å vise
hvordan 6 ulike fagplaner i detalj kan bli oppfylt gjennom å knytte dem til
aktiviteter i det lokale landskapet (se kapittel 6)

Vedlikehold og sikkerhet - bedre føre var
VANSKELIGHETENE:
Sikkerhet: Med de nye kravene til sikkerhet rundt offentlig lekeplassutstyr, gikk det en bølge av lekeapparat-saneringer over landet. Kravene
kan virke så strenge at det er uråd for barn å klatre i trær uten å bryte
regelverket. Samtidig er folkemeningen fremdeles den, at små farer og
skrubbsår faktisk hører barndommen til. I avveiningen mellom forskrifter
og sunn fornuft er det mange skoler og skoleeiere som føler seg usikre.
Vedlikehold: I sammenheng med sikkerhet, er det også på sin plass å
nevne vedlikehold. Det sier seg selv at en sitter igjen med et utvidet
ansvar for vedlikehold straks en utvikler noe nytt, fint og vakkert. Hvem
tenker på vedlikehold? I en bygge- og utvikligsfase blir det lett et problem
som det tas for lett på. En har ofte nok med å få det nye etablert. Det er
mao. en vanskelighet å ha blikk for vedlikeholdet når en er dypt inne i
etableringsfasen.

LØSNINGENE:
Sikkerhet: Pilotskolene i prosjektet har - av flere grunner, og en av dem
er økonomi og sikkerhet - tonet ned lekeapparats-fokuseringen. I stedet
har hovedfokus vært å forme og bearbeide selve terrenget. I sikkerhetsøyemed er dette et avgjort positivt grep. Apparatene viser seg statisktisk
sett å være en stor ulykkesfelle blant norske barn. Tallene på ulykker kan
faktisk sammenliknes med antall ulykker i trafikken.
Sikkerhetskravene må ikke bli en hemsko i forhold til å tenke kreativt
rundt utvikling av spennende og varierte utearealer. Skal dette lykkes,
må hensynet til sikkerhet bakes inn tidlig i selve planprosessen.
I lys av dette, har prosjektet vist at det er mulig å skape funkjsonelle,
vakre og relativt rimelige apparater som er bygget på stedet, uten at
dette skal koste mer enn innkjøpte ferdigapparater, og med de samme
krav til sikkerhet.
Vedlikehold: På tilsvarende måte som med sikkerhet, må spørmålet om
vedlikehold av de anlegg som utvikles og etableres tidlig inn i bildet. Før
en avslutter etableringen, må drift- og vedlikeholdsspørsmålet være
avklart. Vaktmesteren blir en nøkkelperson, som lett kan overses m.h.t.
det merarbeid som et nytt opparbeidet uteareal innebærer.
Alle pilotskolene har utviklet systematiske vedlikeholdsplaner, hvor
arbeidsfordeling blir et stikkord. Sett fra et pedagogisk ståsted, ligger det
en posistiv verdi i praktiske oppgaver som elever og klasser kan ta
ansvar for. Her er ryddige linjer viktig. Klassene får ansvar for hvert sitt
område slik og slik, skolehagelæreren slik, vaktmesteren slik - og kommunens tekniske etat kommer hvert år og gjør de og de operasjonene.
Avtaler som gjøres mellom skolen og foreldregruppen kan gjerne være
skriftlige.

Tafattheten - mangel på handlekraft
VANSKELIGHETENE: Mange kan snakke mye og lenge. Uten at noen
av dem har handlekraft er det lite som skjer. Dette er et velkjent problem,
som i utgangspunktet var fraværende i og med at prosjektet valgte ut
skoler som allerede hadde besluttet seg for å satse. Hvor sterkt og hvor
samlet en står inne i slike beslutninger er imidlertid alltid et spørsmål,
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både innad på skolene og i forholdet mellom skolen og de mange samarbeidspartnerne. I alle pilotskolene har "tafatthet" hos en eller fler sentrale sentrale aktører gitt problemer. Hvilken sentral aktør det er som
svikter (prosjektledelsen, kommunen, kollegene, rektor, foreldrene eller
deler av veiledningsteamet osv.) vil variere. Spørsmålet er hva man gjør
med problemene når de dukker opp.
LØSNINGENE: Det er hundrevis av prosesser som løper når titalls personer arbeider med å utvikle noe sammen over tid. Erfaringene fra de
mange prosesser i løpet av de 5 prosjektårene er svært oppmuntrende,
m.h.t. mulighetene for å få prosesser ut av vanskelige spor. På den
annen side er det ikke til å skyve under teppet at visse ildsjeler ved noen
av skolene ofte har blitt stående for alene.
Blir rollefordelingen slik at den ikke fungerer, er det viktig å komme ut av
rollemønsteret så raskt som mulig. For å få det til, må opplevelsen av et
felles oppgave-ansvar bli sterkere enn behovet for å ha rett. Da er grunnlaget der fo en åpen og direkte kommunikasjon. Det må bli en kultur i forhold til å si ifra underveis.

Overivrigheten - ildsjeler som vil for mye
VANSKELIGHETENE: Enkelte av skolene har i ettertid sagt at de skulle
tatt det litt mer skritt for skritt, de gapte over for mye på en gang. Det
samme problem kan lett oppstå i forholdet mellom ildsjelene og resten
av lærerkollegiet. Når noen er veldig tent, blir det lett spredd en beklemmende forventning om at resten skal være like begeistret. Det kan i allefall lett oppleves slik av "de andre". Effekten har lett for å bi utpreget
negeativ - omtrent som når mor vil for mye på vegne av sin sønn, og
oppnår det motsatte av begeistring for sine idéer. I pedagogisk utviklingsarbeid er det også lett å ville for mye på en gang.
På noen skoler har ildsjelene klart å komme i prosess med de andre på
en måte som verken faller i den ene grøften (tilbaketrekning: “vi må gjøre
det alene for det er ingen andre som vil noe”) eller den andre (pådytting:
“hvorfor er dere ikke mere med?” - gjerne uutalt). Det har tatt tid, men
utviklingen har hatt en retning - hele veien. Og humøret har vært der
som bærekraft. På andre skoler har atmosfæren av gjensidig uutalt for38

ventningsproblematikk som oppstår mellom "de frelste" og "de ikke frelste" tidvis vært til å ta og føle på.
LØSNINGENE: De skoler som har kommet lengst i en fellesskapsskultur
rundt arbeidet, er de som systematisk setter av tid til de gode fellesopplevelser. Slik skapes det grunnlag for et større engasjement, og samarbeidsklimaet kommer inn i en god sirkel.
Når det gjelder større opprustningsprosjekter, kan det være en fordel å
sette sammen team hvor nøkternheten bevisst blir representert (økonomi, sikkerhet, styring).På samme måte er det en stor hjelp å ha kommuniksjon på tvers av ambisjonsnivåer innad. Det viser seg at de som over
tid kommer lengst, både som enkeltlærere og skoler, er de som både har
retning og tar ting skritt for skritt slik at forankringen sikres. Så er det i tillegg den fakor som aldri må glemmes, nemlig motet til bare å sette noe
igang uten å vite helt hvor det ender. Ingen av de 8 skolene hadde kommet dit de er i dag uten en god porsjon "galskap".

Samspillet - de mange aktørene
VANSKELIGHETENE: Store utfordringer og vanskeligheter knytter seg til
den kunst der er å få til et fruktbart samspill og samarbeid: Det er mange
dimensjoner i dette samspillet: både innad på skolen (lærere og elever), i
forholdet mellom skolen og forelderene, kommunen og planleggere. I tillegg kommer den konkrete kunst å få dugnadene til å fungere.
Rektors rolle: Rektor har i utgangspunktet en nøkkelrolle for å drive frem
og samstemme prosessene. Vi har sett eksempler på at rektors rolle
både blir "for svak" - men også "for sterk" i forhold til hvor mye av lasset
lederen bør dra. Kunsten er å ta et fremdriftsansvar m.h.t. formen prosessen skal vokse i, samtidig som lærerkollegiet gis ansvar for innhold
og ambisjonsnivå.
Elevenes rolle: De fleste skolene har engasjert elevene både i planfasen
og utviklingsfasen av sine uteområder. Det har vært vanlig å gjøre klassevise idédugnader. Dette er posistivt for graden av tilhørighet i forhold til
prosessen. To forhold er det i tillegg verdt å være oppmerksom på: For
det første er det meget farlig å signalisere for optimistisk m.h.t. hvilke for-

ventninger det gis (vanlige innspill kan gjerne være; svømmebasseng,
tennsibane osv.) Innspillsnivået må være reelt. Hvis ikke blir resultatet
lett opplevelsen av deltagelse på noe som likevel ikke kan bli noe av.
I tillegg må, som nevnt, den sterke deltagelse som går via foreldrene
ikke undervurderes. Deltar mor og far, så deltar eleven opplevelsesmessig, gjennom dem. Grad av tilhørighet kan bli vel så sterk denne veien,
som deltagelse gjennom et spørreskjema. Mange av skolene sier i sine
evalueringsrapporter at elevene kunne ha vært trukket sterkere inn i prosessene.
Kommunens rolle: En klar lærdom fra prosjektet, er at kommunen bør
involveres tidlig. For noen av skolene, har det vært negativt at vi ikke i
forkant "tok dem med på laget". Det har i disse tilfelene vært skuffende
lite interesse og velvillig hjelp fra kommuens side. Ved andre skoler har
dialogen og samspillet overfor kommunen kommet igangs så tidlig at det
har blitt et meget godt samspill ut av det. Et forbilledlig eksempel er
Brattås, hvor rektor aktivt tok "koordineringsrollen" i dialog med de ulike
involverte kommunale sektorene (trafikk-, eiendoms- og bygningsetat).
Dette blir nærmere beskrevet i kapittel 6.
LØSNINGENE: To forhold synes å gå igjen i alle samspills-vanskeligheter.
Det ene handler om manglende samstemthet m.h.t. hva som skal skje,
hvordan og hvorfor: Det andre om at de roller som er fordelt ikke stemmer
med "terrenget". Enten at noen få sitter med for mange oppgaver og roller, eller med roller de ikke er eslet til å mestre. Som vi kommer tilbake til i
kapittel 4, ligger nøkkelen til suksess i disse to dimensjonene.
Foreldrenes rolle: Erfaringene er svært ulike når det gjelder spørsmålet
om foreldrenes deltagelse i opprustingen av utearealet. For en del av
skolene har det vært en stor vanskelighet å trekke dem inn i prosessen
til rett tid og på rett måte. Det har også vært en utfordring å motivere
dem til å delta i både planlegging og gjennomføring. Vanskeligheten dreier seg ofte om for lite eller feilaktig informasjon. De skoler som har kommet lengst, har alle lagt mye arbeid i selve organiseringen av foreldredeltagelse; det er en hel jobb å få den inn i et godt spor. En kan lese mer
om dette i de enkelte bidragene fra skolene. Medkila i kapittel 6 retter

spesielt fokus mot samarbeid mellom skole og foreldre og modeller for å
få dette til å fungere. Det er på sin plass å nevne at foreldre på skolen
fikk foreldreprisen fra FUG i 1999, for sitt praktiske, økonomiske og organisatoriske bidrag.
Dugnadsledelsens rolle: En viktig nøkkel til å oppnå vellykkede dugnadsprosesser, er god planlegging. Dette gjelder både det økonomiske og
praktiske – og ikke minst arbeidet med å informere rette personer til rett
tid. En annen stor vanskelighet er ledelsen under selve dugnadsarbeidet:
Mye står og faller på at en har en dyktig leder som kan forberede og tilrettelegge mange henders innsats innenfor et konsentrert tidsrom og ta
avgjørelser der og da. Her gis det svært mange gode råd om praktiske
og organisatoriske løsninger i bidragene fra både Maridalen (kapittel 5)
og Medkila. Der går det også tydelig frem hva som ikke har fungert, og
hvorfor. Mye ekstraarbeid spares dersom planleggingen er gjennomtenkt,
og store løft kan gjøres når en bruker kreftene mest mulig effektivt.

Pengene - den store bøygen
VANSKELIGHETENE: Alle pilotskoler har underveis slitt med spørsmålet
om økonomi. Flere av skolene nedla et stort arbeid i diverse søknadsskriving som ikke førte frem til noe resultat (se f.eks. Tangen, Medkila,
Maridalen). Når det er sagt, er fasit likevel den at alle 8 pilotskoler på ulike
måter har greid å skaffe midler til å virkeliggjøre tildels meget omfattende
løft. Sett i forhold til de kostnader som legges inn i skolebygg idag, kan
beløpene som er brukt for å førskjønne utearealene ikke være avskrekkende. Det er ikke mange penger i forhold til invisteringsbudsjettene til
bygg av skoler.
Det er også viktig å understreke at en del av de pedagogisk viktigste "løft
som er gjort" ikke har kostet noen ting. Å trekke undervisningen ut i terreng og nærmiljø er i utgangspunktet ikke noe en trenger store beløp til.
LØSNINGENE: Fra prosjektet ble det gitt kr. 100.000, i direktestøtte, dersom skolen selv greide å stille med tilsvarende. I forhold til hva det koster
å oppruste et skoleareal er dette lite penger. Prosjektet valgte denne
strategi, for at pilotskolene skulle ha overføringsverdi som piloteksempler
i forhold til vanlige skoler.
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I det grønne oppslaget hvor nøkkeltall fra hver pilotskole blir presentert
(kapittel 5), er det mulig å studere i detalj hvordan hver skole har skaffet
sine prosjektmidler. Som det fremgår av oversikten, er det kommunene
som har den største delen av finansieringen. Beløpet kommunen har gått
inn med varierer imidlertid. Variasjoner er det også m.h.t. hvilke etater
som gir penger - vanligvis skoleetat, drifts- og anleggsetat, miljøetat men også kulturetat. Av andre kilder, er Husbanken tungt inne ved en av
skolene (byfornyelse - Christi Krybbe). En av skolene har fått midler fra
Fylkesmannen. I tillegg til midler fra legater og skolenes egne byggefond,
er det FAU og dugnadsinnsats som står for den største finansieringsbiten
internt.
Noen skoler (se Medkila) har hatt en egen økonomigruppe, som har
avlastet ildsjelene blant lærerne for den bekymringen. Dette er en fantastisk fin måte å utnytte foreldreressurser. I Medkilas tilfelle var det nok
også avgjørende at det nettopp var foreldrene som gikk i front i forhold til
de kommunale bevilgende myndigheter.
Det er også benyttet nærmiljømidler (spillemidler) ved to av skolene til
nærmiljøanlegg. Dette vil trolig bli en viktigere kilde i årene som kommer.
I den nye idrettsmeldingen er det åpenet opp for at skolenes utearealer
skal kunne falle inn under kriteriene for bruk av disse midlene.
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Kapittel 4 - Kunsten
Den ensformige skoleplassen, som ser lik ut uansett hvor du er i landet,
må det være et mål å legge bak seg. Mer fruktbart enn å spørre om hva
som kjennetegner det gode uterommet, er spørsmålet om hva som kjennetegner dem som er i stand til å utvikle det.
Før vi går inn i de mange eksemplene i kapittel 5, er det på sin plass å
sammenfatte bildet som tegner seg. Som vi skal se, har hver skole funnet sin vei. Og både veivalg og løsninger er ulike, både m.h.t. fysisk tilrettelegging, pedagogisk bruk, prosess og økonomi. Det handler mao. ikke
om å finne en rett modell for hvordan det skal se ut eller en oppskriftsbok for hva som skal gjøres. Kunsten blir derimot den, å utvikle noe stedegent, noe som "stemmer" for situasjonen, for stedet og for dem som har
sitt virke der- og som derved har potensiale til å vokse videre.
Her er erfaringene om den kunst som mestres, de gangene noen får
dette til:
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Kunsten å selv ta skrittet ut
Pilotskolene: Den avgjørende faktor for alle pilotskolene var at de selv
tok skrittet ut. Allerede før skolene fikk sin pilotstatus var denne faktor tilstede. Noen hadde besluttet noe - og noen gjorde noe. Mange av historiene knyttet til de ting som en nå tilfreds kan se tilbake på, har samme
karakter: De ville ikke vært der uten at noen - i den eller den situasjonen - tok spaden i egen hånd, som det heter. Det kunne ramses opp en
serie eksempler. En rektor som selv går inn i dugnadslederrollen fordi
ingen andre - i det kritiske øyeblikk - stiller opp. En foreldregruppe som
ser at det vil gå helt galt med prosessen, om de ikke nå trår til og får en
strukturert økonomi og prosjekteringsprosess på skinner. To lærere som
bruker alt de har av krefter på å lose byggeprosessen i havn i forhold til
en uvillig kommune. Tusenvis av dugnadstimer...
Uteundervisningen: Hvor lærte disse menneskene dette med handlekraft?
Hva var det i deres oppvekst som gjorde at de lærte å stille seg inn i
ansvar og engasjement? Hvor lærer elvene det samme idag - så de kan
trå til når det trengs senere i livet? Vi snakker så gjerne om kunnskapsskolen. Den er en halveishet. For det er handlinger (både kroppens, sjelens og erkjennelsens aktivitet) som gir oss kunnskap. Hva med handlingsskolen? Hvordan utvikler vi en skole for handlingskompetanse, uten å
sette handlingene i sentrum? Uteundervisningen er som kunstart i første
omgang den, å gjøre det. Astrengelsen og overvinnelsen hører til blant det
mest betydningsfulle vi som voksne kan vise våre barn og elever.
Kunsten å finne felles retning
Pilotskolene: Prosjektet brukte mye tid og krefter i en tidlig fase på å gi
en forstålse og begeistring både i lærerkollegiet og foreldregruppen
m.h.t. konkrete muligheter og veier å gå. Uten at det "tar litt fyr" kommer
ikke prosessen igang. Å skape gode rammer rundt slike inspirasjonsseminarer, og å sikre seg at så mange som mulig er der, hører med til kunsten å komme godt igang.
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Hvordan skapes en felles visjon om en forbedret fremtidssituasjon? Det er
avgjørende for en prosess på en skole at flere deler en visjon. Da handler
det mindre om en enighet om hvordan det konkret skal se ut (fysisk og
organisatorisk) enn om en opplevelse av en retning - ytre og indre sett.
Uteundervisningen: Også i det pedagogiske felt, er kunsten å finne en
samlende retning. Den som tar klassen ut, må ville noe med det. Det
samme gjelder tema- og prosjektarbeid. Det er en god grunn til at prosjektukene ved Skjelnan både har kontinuitet og fleksibilitet. De ansvarlige vil noe helt bestemt med disse ukene. Bestemte ting skal oppnås
innenfor og på tvers av klassetrinn - og bestemte ting skal oppnås
mellom de voksne, og mellom dem og barna. Foreldrene er inne i bildet,
med dyr og planter. Og underliggende er det oppgaver å ta tak i: å skjøtte jord og hage, utmark og fiskeressurser. Kunsten er å ha noe konkret å
ville oppnå. Da først er det mulig å begi seg ut i undervisningskunst.
Tar vi perspektivet til eleven som går gjennom et skoleløp, så må årsplanene - slik eksemplene fra Aurland illustrerer - ville noe bestemt med
oppleggene, årstrinn for årstrinn. Først med en overordnet målsetting om
å gjennomtrenge landskapet - bit for bit, årstrinn for årstrinn - kan uteundervisningen samlet sett fått en retning. Sten må legges på sten med en
overordnet målsetning.
Kunsten å fordele roller og oppgaver
Når en retning er staket ut, er det de skoler som i vid forstand makter det
jeg vil kalle dugnadens kunst (å samle krefter på en mest mulig hensiktsmessig måte) som kommer lengst. De uballanser som oppstår i prosessen har alltid å gjøre med at noen har fått en for stor eller en for liten
rolle i forhold til det som naturlig ville vært deres bidrag i fornyelsesprosessen. Utifra den reelle situasjon på den enkelte skole (en vaktmester
som kanskje ikke er med i det hele tatt, eller en kommune som er lite
positiv) må man spørre seg: hva er den beste rollefordelingen de ulike
aktørene imellom?

Vi har sett rektorer som har tatt sin del av rollen, som med stø hånd har
ledet an både "innenriks" i forhold til å koordinere utviklingsarbeidet - og
"utenriks" i forhold til kommunale etater og arkitekter (veiledningsteam).
Det er imponerende å se hvordan noen makter å ta lederrollen og samtidig delegere arbeidet med å gi det konkret innhold. Vi har også sett
eksempler på for lite-gjørende og for alt-muliggjørende rektorer.
Tilsvarende for lærerrollen og foreldrerollen. Noen skoler makter å få til
en arbeidsdeling som "stemmer". Prinsippet om felles retning og differensiert arbeidsdeling gjelder videre ut i den enkelte gren av skolen som
organisme. Enormt mye kan bli gjort med bare 3 timers dugnadsinnsats
fra alle foreldre dersom det er klart hva den enkelte skal gjøre. På
Medkila kommer det skoler fra hele regionen for å se hva som er mulig å
få til. Sannheten er at det ikke var noe kjempedugnad for den enkelte,
men totalt sett er hele landskapet forandret. Det handler om å finne
balansen og nyansene i hvordan den enkeltes krefter settes inn i en
større sammenheng.
Uteundervisningen: Samspillet fungerer best når orkestermedlemmene
får spille det instrument de fra før av behersker. Det finnes ingen fasit i
forhold til å sette sammen godt fungerende orkestre. Men erfaringene fra
prosjektet er entydige når det gjelder betydningen av å arbeide med å få
samsvar mellom engasjement og talent (og gradene av dette) på den
ene siden og type ansvarsområde (og graden av dette) på den annen.
Dette gjelder i stor grad også når grupper skal settes sammen, i forhold
til tema- og prosjektarbeid. Kunsten er å kjenne aktørene, hva de kan og
hvordan de spiller sammen. Det sier seg selv at uteundervisning kan gi
et større spillerom for læreren i denne retning, enn klasseromsundervisning. Det er rett og slett et større spillerom for å sette sammen grupper,
situasjoner og oppgaver som har potensiale til en god "match".

Kunsten å be om hjelp
Pilotskolene: Det er ikke måte på hva som har dukket opp av hjelpere
underveis i løpet av prosessene som skolene har vært gjennom: Et

brannvesen som stiller gratis opp og spyler ut jord av en bergskråning,
slik at det fremkommer et nydelig uteamfi. En nabo som stiller sitt gårdsbruk til disposisjon for skolen. En kommune som trår til med byfornyelsesmidler til å ruste opp utearealet til byskolen. Foreldre som tar jobben
med å ta prosjektstyringsansvaret som lærerne hverken har tid eller
kompetanse til. Teknisk etat som stiller opp med sine maskiner til avtalt
tid på dugnader osv. osv.
Det er en kunst å tørre å be om hjelp. Også i forhold til organisatoriske
problemer og roller som har kjørt seg fast, er det en kunst å reise seg
opp å si: “Hør her; nå trenger jeg hjelp, om jeg skal mestre situasjonen.”
Det er en like stor oppgave å komme til unnsetning: "Si meg, det virker
egentlig som du trenger litt hjelp i den situasjonen du er i. Stemmer det?"
Her ligger det en nøkkel til å lykkes. Og uten alle de gode hjelpere hadde
verken Askeladden eller de 8 pilotskolene funnet noen prinsesse.
Uteundervisningen: Også når det gjelder redselen for ikke å strekke til i
uteundervisning viser det seg at nøkkelen er å spørre om hjelp. Skjelnan
skole har satt hjelpen i system. I permer og aktivitesark, varmedresser til
lærere osv. Slik er det også i forhold til faglige utfordringer. Det er overraskende hvor lett det er å få lokale ressurspersoner til å stille opp og gi
av sin kunnskap og tid - enten direkte med tid til et klassebesøk, eller
indirekte med råd til læreren på telefonen.

Kunsten å berøre livet
Pilotskolene: Den effekt av bedre atmosfære og samarbeid mellom foreldre og skole som har blitt resultat av dugnadsinnsatsene rundt på skolene næres av opplevelsen en har av å stå sammen om noe konkret. Det
konkrete er barnas fremtid og oppvekst, i utgangspuktet. Så utvides det
til å bli konkrete arbeidsoppgaver som en får løst i samarbeid. Og dernest det mest konkrete av alt: opplevelsen av samvær og glede i de sosiale rom som oppstår. Alt i alt handler det om å gjenerobre samlivet både i forhold til hverandre og til stedet vi bor.
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Uteundervisningen: I et samfunn hvor livssammenheng er blitt mangelvare og kunnskap en overflodsartikkel, må skolen få en ny rolle. De
betydningsulle øyeblikk har alltid med at litt liv kommer inn i bildet å
gjøre. Enten det nå er i betydningen litt jubel under seilene på båtturen
eller litt jord under neglene på gårdsbesøket.
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Kapittel 5 - Eksemplene
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draget er utbygd og kommunen forsyner ein stor
del av Oslo med elektrisk energi. Flåmsbana og
Nærøyfjorden vert vitja av fleire hundre tusen menneske kvar einaste sommar. I august 2000 vert
verdas lengste tunnel frå Aurland til Lærdal teken i
bruk. Den ferjefrie hovudvegen mellom Bergen og
Oslo vil gå gjennom bygda.
Aurland barne- og ungdomsskule vil vera ein
moderne skule som fangar opp den nye tida. Då
må ein vita kor ein står og kjenna røtene sine.

Bakgrunn
Langt inne i Aurlandsfjorden, ein arm av
Sognefjorden, ligg Aurland kommune. Skulen vår
ligg i kommunesenteret Aurland. Barneskulen samlar elevar frå sjølve kommunesenteret, medan
ungdomsskulen også samlar elevar frå dei fire
grendeskulane i kommunen.
Naturen i Aurland er prega av fjorden omkransa av
bratte fjell. Denne vestlandsnaturen danna livsgrunnlaget for menneska som busette seg her.
Tidlegare var jordbruk den viktigaste næringa.
Gardane var små med lite innmark. Utmarka var
større og av stor verdi. Her henta bøndene trevirke
og ekstra for til den lange vinteren. Områda gav
beite for dyra vår, sommar og haust. Gardane
hadde fleire stølar og dei beste gardane låg høgt
opp mot fjellet. Det seier noko om verdien høgfjellet hadde for dei tidlegare aurlendingane. Det gode
sommarbeitet, villreinen på dei vidda og fjellauren i
vatna var høgt skatta.
No har livet endra seg i Aurland. Aurlandsvass-

Hausten 1998 starta me omforminga av arealet
kring skulen. Skuleplassen var nærmare 20 år
gammal og mange av leikeapparata var slitne av
bruk, ver og vind. Skuleplassen der ungdomsskuleelevane oppheld seg mest, romma ei basketballbane og ei fotballbane, tre bordtennisbord og ein
plen med benker og prydbusker. Barnesida romma
eit forholdsvis stort område med leikeapparat, ein
asymmetrisk sandkasse avgrensa av store steinar
og tømmerstokkar. Her fanst tre store, doble husker og ei lita fotballbane. Det var laga til ein kunstig
haug som var tenkt til sykkelbane. Erfaringane
med sykling på haugen vart ikkje heilt gode. Men
haugen vart mykje brukt til å springa på, gøyme
seg bak og som akebakke om vinteren.

Aurland barne- og
ungdomskule
Prosjekt
Adresse
Antall elever
Skolens uteareal
Antall m2/elev

Aurland skole
Boks 4
5741 Aurland
200
7.000 m2
35 m2

Veiledningsteam:
Landskapsarkitekt
Pedagog
Hagebruker

Morten Clementsen
Linda Jolly
Jorun Barane

Kostnader:

1.200.00,-

Finansiering:
Aurland kommune
Levande skule

150.000,100.000,-

Skulen stod ferdig i mai 1974 og i byrjinga av 80talet vart det planta fleire ulike tresortar på uteområdet. Mange av desse tresortane høyrer naturleg
heime i Aurland. Om våren kjem krokus og tulipanar kring trea og om hausten står stolte solsikker
og vitnar om sommaren som har vore.
I fleire år har skulen hatt økologisk kjøkenhage,
først oppe på Sogn jord- og hagebruksskule og
sidan inntil eit nybygg som vart sett opp i samband
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med at seksåringane skulle byrja på skulen. Det er
framleis på lånt jord frå jordbruksskulen.
Inntil kjøkenhagen fekk me varm- og kaldkompostbingar. Komposten har me brukt i kjøkenhagen og i
blomsterbeda. Me har bygd eit lite veksthus på
skulen der me driv fram planter til uteområdet.
Ein del av utmarka til jordbruksskulen vart vitja
regelmessig ei gong i veka av seksåringane. Dei
kalla området Eventyrskogen. Dette var ei positiv
erfaring som ein ønskte å halda fast ved på barnesteget. Dei tre første klassane har ein fast utedag i veka. Heile kollegiet har etterkvart sett verdien av at elevane får vera mykje ute. Ein har kjensle
av at trivselen aukar og ein får meir ro og konsentrasjon den tida ein er inne.
Intensjonar
Me kom med i prosjektet Levande skule våren
1998. Prosjektet var det som skulle til for å få heile
skulen, elevar foreldre og tilsette til å retta fokus på
aktivitetane ute. Me ville å få aktivitetane i skulegarden, skulehagen, på jordbruksskulen og i utmarka
og på fjellet inn i meir strukturerte former.
Uteområdet kring skulen skulle passa til barn av eit
nytt årtusen og dei skulle møta ein skuledag der dei
lærer å kjenna røtene sine i ein rik kultur og natur.
Utfordringar
Prosjektet Levande skule er tredelt for oss. Den
første delen omfattar utearealet kring skulen og
utvidinga av skulehagen slik at alle elevane kan ta
del. Samarbeidet med Sogn jord- og hagebruksskule ville me laga slik at kvart enkelt klassesteg
har eit eige opplegg knytt til garden. Dette er andre
delen. Den tredje delen omfattar bruk av utmarki
og fjellet. Del 2 og 3 er presentert i kapittel 6.
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Prosess og økonomi
Arbeidet med endringa starta med idedugnader
med foreldre, elevar og lærarar.
Våren 1999 var ei førebels skisse klar. For å
komma raskt i gang vart me samde om nokre få
avgrensa område som skulle gjennomførast på
dugnad i mai samme året. Småskulesteget hadde
ansvar for ein levegg, for å utvida skulehagen og
leggja betre til rette for kompostering.
Mellomsteget laga benker og blomsterkassar kring
eine inngangspartiet og ungdomssteget hadde
ansvar for å flytta volleyballnetta, reparera bordtennisborda og byggja eit lysthus til samlingsstad for
elevar. Desse prosjekta vart gjennomførte og det vart
lagt ned nesten 800 dugnadstimar denne våren.
Prosjektet er økonomisk støtta av Aurland kommune, Levande skule og lokale bedrifter. Prosjektleiar
som arbeider på ungdomsskulen har hatt 3.5
undervisningstime i prosjektperioden. Ein person
tilsett ved SFO, ein lærar på småskulesteget og
ein lærar på mellomsteget har hatt 0,5 undervisningstime. Skulen har eigen vaktmeister og han
har vore ein del involvert.

Område

Klassesteg

Teknisk etat og spesielt kommunegartnaren har vore
viktige støttespelarar. Dei har hjelpt oss med råd,
fysisk tilrettelegging og utlån av utstyr. Utan denne
hjelpa ville me ikkje komme i hamn med prosjektet.
Fysisk tilrettelegging og pedagogisk bruk
No har me planane klare for korleis me ønskjer
skuleplassen vår skal vera. I mai skal me ha ein
stor dugnad. Men skal ein ha som mål å få skuleplassen ferdig? Er det utfordrande for nye born og
nye foreldre å komma til ein slik stad?
Skuleplassen vår vil verta mykje meir innhaldsrik
enn før. Dette set òg større krav til vedlikehald.
Vaktmeister vil vera ansvarleg for mykje av det daglege vedlikehaldet. Det er utarbeidd ein brukaravtale mellom skulen og foreldra der dei involverte partane er samde om nokre få forpliktande punkt som
skal gjelda skulen vår. I denne avtalen er eit av
punkta at det kvar vår skal skipast til dugnad. Mykje
av det større vedlikehaldet vil verta gjort her. Me vil
òg laga til ein vedlikehaldsplan over området der
det går fram kva område dei ulike klassane har
ansvar for. Denne planen må sjølvsagt reviderast
etter kvart som skuleplassen endrar form.
Det vert sett opp ei arbeidsfordeling. Den enkelte
Vedlikehaldsplan for ungdomssteget våren 2000
Tidspunkt
Ansvarleg

Lysthuset, måla det
utvendig, olja benkene og
ha ansvar for å planta
rundt huset

9. klasse

april, mai, juni

Klasselærarane i samarbeid med vaktmeister
eller samlingsstyrar for
Levande skule

Blomsterbed v/ flaggstonga

8. klasse

april, mai, juni

Klasselærarane i samarbeid med vaktmeister
eller samlingsstyrar for
Levande skule

læraren i lag med vaktmeister, må avgjera kva som
trengst av vedlikehald kvart år. Arbeidet med Lars i
Bell hagen vert halde utanfor denne planen.
L97 har stått sentralt i utforminga av planane.
Skolens valg gjev den einskilde skulen høve til å
velja lokale satsingsområde, for oss er dette
Levande skule. Tiltakene skal bidra til utvikling av
trygghet og trivsel og aktiv samhandling mellom
skolens ansatte, elevene, foreldre og andre i lokalmiljøet. Skolens valg skal bidra til å profilere skolen
og til å fremme skolens aktive rolle i lokalsamfunnet. (L97 side 332).
Me vil i kapittel 6 gi døme på korleis konkrete opplegg er knyta til mål og hovudmoment i læreplan
for fag.

Spesiell del - skulehagen
Erfaringane med skulehage er så positive at i vår
vert skulehagen utvida til å gjelda alle klassesteg.
Hittil har berre barnesteget hatt skulehage, men
dei har drive med denne aktiviteten i mange år.
Hagen har vorte utvida fleire gonger. Arealet skulehagen ligg på, tilhøyrer Sogn jord- og hagebruksskule. Våren 2000 vil småskulesteget ha
Stjernehagen, mellomsteget vil få Bondehagen og
ungdomssteget vil få Lars i Bell hagen.
Det er sett av midlar til innkjøp av reidskapar, frø
og anna utstyr. Dette går over det vanlege skulebudsjettet.
I skulehagen vert det drive fram blomar, grønsaker
og bær. Det er lagt vekt på å ha robuste artar. Frøa
må vera litt store, spesielt for dei minste elevane,
og ha god spireevne. Plantene skal klara seg
gjennom sommaren utan for mykje stell. Blomane
bør vera på det finaste når elevane startar skuleåret og utover hausten. Bæra og grønsakene må og
vera klare til innhausting på denne tida og ikkje
midt på sommaren når elevane har ferie.
Inntil Stjernehagen står ein binge til kaldkompost
og tre til varmkompost. Organisk avfall frå skulekjøkenet og lærarrommet vert tømt i varmkomposten. Hageavfallet legg me i bingen for kaldkompost. Denne bingen er laga av fire pallar. Bingane
har vorte tømt i skuletida eller på foreldredugnaden. Når Bondehagen og Lars i Bell hagen vert
laga til , vil kvar hage få eigen binge til hageavfall.
Den ferdige komposten vert nytta i skulehagen
eller i blomsterbeda.
Miljøvennleg avfallshandtering har berre delvis

fungert i klasserommet. Dei lågaste klassestega er
flinkast, medan innsatsen er dårlegast på ungdomssteget. Dette har me som mål å endra.
Stjernehagen
Stjernehagen tilhøyrer småskulen. Denne hagen er
kvadratisk. Kvar klasse har ein fjerdedel av hagen.
Her vert det drive vekstskifte. Såleis kan ein klasse
ha samme del alle fire åra og likevel få ulike vokstrar kvart år. Hagen er delt opp av breie vegar
med gras. Her skal det vera god plass for små
kroppar til å røra seg, til å trilla trillebår og til å
køyra tråbil med tilhengar. Det er moro å vera med
når ein kan gjera nytte for seg!
I august månad er enkelte av klassane på fisketur
på fjellet. Her er elevane med på å trekkja garn og
dei prøver seg på å fiska med stong. Garna har for-

Skisse over stjernehagen til småskulesteget.
TEMA:«HAUSTFEST»
BELGVEKSTAR:
KLØVER
LUPIN

1

NÆRINGSKREVJANDE:
KÅL
SELLERI

2

BROKOLI
PURRE

SUKKERERTER
BLOMSTERERTER

RINGBLOMAR
MALVE
MINDRE NÆRINGSKREVJANDE:
RAUDBETAR
SPINAT
SALAT

LITE NÆRINGSKREVJANDE:
POTETER

4

3

POTETER
BONDEBØNNER

GULROT
LAUK
PYNTEGRASKAR
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eldre sett ut dagen i førevegen.
Resultatet har vore mykje fin
fjellaure. Eit av måla med stjernehagen og fisketuren er at
elevane på barnesteget skal
førebu haustfesten. I september månad vert det servert
grønsaksuppe laga på råstoff
frå eigen hage og sjølvfiska,
sprøsteikt fjellaure. Borda vert
pynta med blomar som elevane
har drive fram sjølve.

Bondehagen
Mellomsteget vil starta med å opparbeida skulehage til våren. Denne får ei litt anna utforming enn
stjernehagen til småskulesteget. Utforminga er
forma som ein tradisjonell åker med parallelle render, difor har han fått namnet Bondehagen. Det
vert drive vekstskifte også her.
Rundt hagen er det lagt opp blomsterbed som
SFO har ansvar for.

Skisse over bondehagen til mellomsteget.
Stor aktivitet under dugnaden i stjernehagen,
skulehagen til småskulen.

BONDE HAGEN

12 X12 M

STAUDER
SOLBÆR

RIPS

BENK

URTER

RABARBARA

Emne
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• innhausting
• foredling av råvarer
• skipa til haustfest for
heile småskulesteget
• gjera hagen klar for
vinteren, dekka til og
liknande
• setja løkar
• evaluering

• gjennomgang av
hagen/ vekstskifte på
team-møte
• innkjøp av frø, reidskap,
kompost, gjødsel
(Jorun gjer det i år)
• tidlege vokstrar vert
sådd inne

1

NITROGENSAMLANDE PLANTER
ERTEBLOMSTER
BLOMSTER TIL TØRKING

2

NÆRINGSKREVJANDE GRØNSAKER
PURRE
BROKKOLI

iapril, mai, juni

5. KLASSE
PLOMME

•

•
•
•

våronn i hagen:
klargjering av bed,
gjødsling,kalking og
ftliknande
utplanting og såing
stell og vatning
evaluering

6. KLASSE

3

MINDRE NÆRINGSKREVJANDE PLANTER
ETTÅRIGE BLOMSTER

4

LITE NÆRINGSKREVJANDE PLANTER
POTETER
BONDEBØNNER

EPLE

8M

Sjå teikning over
stjernehagen for å
finna ut kva vokstrar
den enkelte klassen
skal planta/ så

STJERNEHAGEN
august, september,
januar, februar, mars
oktober

5. KLASSE

KOMPOST
6. KLASSE
MAIS

MALVER

N

Lars i Bell hagen
Me vil prøva å laga til ein hage for elevane i ungdomsskulen som er augnefallande, robust og utan
for mykje finarbeid. Skulehagen er kalla opp etter
ein eldre aurlending, på folkemunne kalla Lars i
Bell, som er kjend for å ha ein fin hage med solsikker som han steller med stor omsorg. Solsikkene
er lette å få til, dei finst i mange variantar og er
store og flotte når dei blømer om hausten. I tillegg
til solsikkehagen, vil me ha eit urtebed og ein planteskule. Urtene vil bli brukt i heimkunnskap.
Planteskulen er tenkt som elevbedrift. Elevane i 8.
klasse set stiklingar som dei steller og sel som
småbusker våren i 10. klasse. Inntekta vil gå til
skuletur.

SOLSIKKERHAGEN
Aktivitet
Opparbeidding av jorda

Tidspunkt

Klassesteg

Dagtid eller kveldstid?

Nils Tore eller SJH
pløyer opp
Jorun undersøkjer saka
vidare. Mål for vår 2001
Jorun

april

Arild (20 fiskekassar)
Jorunn (jord og potter)

Laga drivhus
Innkjøp av solsikkefrø,
ca fem frø pr elev
Skaffe fiskekassar, jord
og jiffepotter

Ansvarleg

Tur til Bell

april

8. og 9. klasse

Klasselærarane
( Kari tek kontakt med
Lars Nes og avtalar tid)

Setja solsikkefrø, i isolerte fiskekassar i jiffipotter, eit frø pr potte

april / mai

8. og 9. klasse

Klasselærarane Lars
Nes er ressurs-person
for solsikkeåkeren

8. og 9. klasse

Klasselærarane

8. og 9. klasse

Klasselærarane

8. og 9. klasse

Klasselærarane

8. og 9. klasse

Klasselærarane

Vatn og stell av frø/
planter
Plante om solsikkene i
høge potter som elevane med

mai

Vatn og stell planter
Utplanting ca 40 cm
mellom plantene

siste halvdel av mai

URTEBED
Stelle til urtebedd, kjøper planter på SJH

Hauste urtebeddet,
bruke urtene i heimkunnskapen, laga til
salve av ringblomster
Tørka blomster, så
direkte på friland
Oversikt som viser aktivitet, tidspunkt, klassesteg og
ansvarleg person i Lars i Bell-hagen

Hauste tørka blomster,
laga dekorasjonar

mai

september

mai
august / september

8. klasse

(Kari avtalar med Sjh
om kjøpevilkår) Klasselærarane og Jorun
lagar detalj-plan

9. klasse

Heimkunnskapslærar

9. klasse

Klasselærar
Jorun kjøper frø

10. klasse

Klasselærarane
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Oversikt som viser aktivitet, tidspunkt, klassesteg og
ansvarleg person i Lars i Bell-hagen

PLANTESKULE
Tidspunkt

Aktivitet

Klassesteg

Ansvarleg

Skjera stiklingar, får
materiale på SJH,
mest solbær,
(eventuelt litt rips, svenskasal, svarthyll eller
pil), buntast og leggjast
til kvile på kjølerom

januar/ februar

8. klasse

Klasselærarane

Opparbeide bedd med
svart plast

mars/ april

8. klasse

Klasselærarane

Planta stiklingane i
jorda

mai

8. klasse

Klasselærarane

Klyppa plantene

september

9. klasse

Klasselærarane

Klyppa plantene

september

10. klasse

Klasselærarane

Potta plantene og selja
dei

april / mai

10. klasse

Klasselærarane

Skisse over Lars i Bell hagen til ungdomssteget.

LARS I BELL HAGEN

26 X 6 METER
TØRKA BLOMAR

SOLBÆR

RIPS

ROGN

0,5 M
KOMPOST

SVART
HYLL

DRIVHUS
TØRKA BLOMAR

7M
STIKLINGAR
2,5 X 8 M

SOLSIKKER
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URTER
RINGBLOMSTER

VASSKUM

På grøntarealene var det flere typer lekeapparater.
De fleste skulle fjernes som følge av de nye forskriftene for lekeapparater.
Øst for skolen ligger en liten skogteig, kalt "100meterskogen", som i alle år har vært benyttet av
elevene selv om den har vært privat eid. For kort
tid tilbake ble skogen kjøpt av kommunen.
I sør grenser skoletomta til kornåker. Her har elevene om høsten fått lov til å hente seg halm til hyttebygging.
Fokus for uterommet:
Eksisterende skolehage måtte renoveres og
utvides.
Eksisterende lekeareal måtte bevares for mangfoldig, naturlig og variert lek, men gi økte muligheter
for aktiv læring.
Utearealet måtte gi plass for trygg og trafikksikker
adkomst og innkjøring til skolen, parkeringsplasser
for biler og sykler m.m., samt parkering ved større
arrangementer.

I vest ligger en steingard opp mot ei bratt li. Om
våren lyser det av blåveis i lia og inne på skolens
område. En del av denne lia er dekket med fredet
bøkeskog.

Fokus for pedagogisk bruk:
Kunne realisere intensjon og målsetinger i læreplanen gjennom skolehagedriften. Legge til rette
for aktiv læring, kreativ lek og sosial samhandling i
uteaktivitetene.

Skolehagen
Gjennom et samarbeid med kommunens miljøvernkonsulent og skolens ansatte ble skolehagen
etablert i 1994. Den ble lagt til et område av sydvestre del av skoletomta som ikke ble benyttet av
ungene til lek og som fra naturens side var ganske
skrint. FAU kjøpte drivhus, og området ble ryddet
for buskas og grunnen for drivhuset ble planert ut
og hellelagt på den årlige foreldredugnaden ved
skolen.

Bakgrunn
Skolens utearealer
Skolen ligger i landlige omgivelser og er delvis
omkranset av skog. Selve skoletomta er på ca 7
mål og består av mye grøntareal, en liten asfaltert
skolegård og en stor asfaltert plass som i friminuttene vesentlig blir brukt til ballspill.

I øst grenser skoletomta til en fylkesvei som til tider
er mye trafikert. Fartsgrensen er her 40 km/t. Mot
riksveien er det plantet til med busker og trær. Her
blir det også plantet til med sommerblomster som
klassene produserer hver vår.

Brattås skole
Prosjekt
Adresse

Antall elever
Antall m2/elev
Veiledningsteam:
Landskapsarkitekt

Brataas skole
Nøtterøy kommune
Postboks D
3163 Borgheim
190
100 m2

Pedagog
Sivilagronom

Kari Anne SmithKielland
Erik Eliassen
Marianne Leisner

Finansiering:
Nøtterøy kommune:
- drifts- og anleggseksjon
- skoleseksjon
Levande skule
Brattås skole

30.000,70.000,100.000,35.000,-

Dyrkingen har foregått i kasser, delvis på grunn av
den skrinne jorda, men også fordi rullestolbrukere
skal ha lettere tilgang til og glede av vekstene.
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Kassene ble laget av skolens vaktmester og foreldre, men var underdimensjonert og ramlet fra
hverandre slik at nye måtte lages. I tillegg var det
behov for en større skolehage for å kunne gi økt tilgjengelighet til kassene for rullestolbrukere og elevene når de arbeidet i kassene.
Skolen har kjøpt vekstlys til hvert klasserom.
Elevene sår ulike grønnsaker og blomsterslag inne
i klasserommene på ettervinteren og planter ut
vekstene i mai.
En av lærerne ved skolen har noe nedsatt lesetid
for å planlegge og koordinere driften og utviklingen
av skolehagen, samt forbedre det pedagogiske
opplegget rundt skolehagevirksomheten.

Hovedvekten har vært lagt på praktisk miljøarbeid
og teoretiske kunnskaper innen miljølære: Skolen
har arbeidet med et omfattende undervisningsopplegg i miljølære for alle trinn i barneskolen:
"Miljøsertifikatet". Alle emnene/temaene i undervisningsopplegget har hatt utgangspunkt i lokalmiljøet
og L97.
(Miljøundervisning i Norden) i perioden 1995-97.
Den deltok på den internasjonale miljøkonferansen
i Savonlinna i Finland i 1996 i regi av Nordisk
Ministerråd og var Vestfolds førstekandidat til
Nordisk Råds Miljøpris i 1996. I 1996 vant skolen
"Gaiaprisen" for sitt omfattende miljøarbeid.
Det har vært stor interesse for "Miljøskolen
Brattås" fra andre skoler i landet og skolen har
vært vertskap for flere kurs og seminarer for andre
skoler. På denne måten har vi spredt ideer og
metoder som initierer nye positive prosesser
innenfor holdningsskapende miljøarbeid.
Det er investert betydelige ressurser i form av
penger og tid i miljøskolen. Mesteparten av pengene er skaffet til veie av elevene, foreldrene og de
ansatte selv gjennom miljøaktiviteter. Skolen har
dessuten samarbeidet med Fylkesmannen i
Vestfold, Høgskolen i Vestfold og teknisk sektor i
Nøtterøy kommune.

"Miljøskolen Brattås"
Skolen har siden 1994 profilert seg som
"Miljøskolen Brattås". Formålet er, med utgangspunkt i lokale miljøutfordringer, å øke miljøbevisstheten blant elever og personale.
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Intensjoner
Dugnadsiveren fra personale og foreldre har vært
stor over mange år. Med det engasjementet og
den innsatsen som har vært gjort i forhold til utearealene, var det viktig for skolen og FAU å ikke
gjøre for store endringer i utearealet og fjerne eller
endevende arealer/områder hvor det var lagt ned
et betydelig dugnadsarbeid.

Målsetting
• Ingen av de eksisterende lekeområdene skal tas i
bruk til andre formål.
• Videreutvikle og øke kvaliteten på tiltak som allerede er gjennomført.
• Tilføre nye og interessante elementer for mer
spennende, foranderlig og mer dynamisk lek,
basert på naturens iboende kvaliteter.
• Tilføre nye og interessante elementer for å øke
forståelsen for økologiske sammenhanger.
• Legge til rette for at skolehagen kan bli funksjonell og tilrettelagt for undervisning, men samtidig
være en sentral sosial møteplass. Legge til rette
for større og mindre samlingsplasser for sosialt
samvær mellom små og store grupper, ikke bare
for elever i skoletiden, men også som en del av et
nærmiljøanlegg.
• Trygge adkomstforhold for barna (syklende,
gående, de som tar buss og de som blir kjørt til
skolen).
• Tilstrekkelig antall parkeringsplasser for den daglige bruk. Parkeringsplassene og kjøreveien til og
fra disse må plasseres slik at de i minst mulig
grad kommer i konflikt med barnas uteaktiviteter.

Utfordringer
Det var viktig for skolen å ivareta funksjonshemmedes behov i f.t. utearealet, og den pedagogiske
bruken og læreplanens intensjoner og målsettinger
skulle stå i fokus. Samtidig skulle nye planer og
endringer i utearealet ikke gå utover tidligere
arbeid som personale og foreldre hadde tatt initiativ til og gjennomført på skolens uteområde.
Foranderlig, kreativ lek og samhandling i lek og
læring skulle prioriteres, og eksisterende lekeapparater skulle fjernes uten å erstatte de med nye
og kostbare apparater.
Ulike behov i forhold til utearealet skulle ivaretas:
sikre arealer til lek og pedagogisk bruk for elevene
i skole- og SFO-tid, koordinere og integrere planer
for gang- og sykkelsti, trafikkarealer, adkomst, parkering m.m.
Skolen følte et tidspress i f.t. planlegging og
gjennomføring av prosjektet, men vektla å gå til en
god dialog og prosess mellom alle lokale involverte
parter.
Prosessen
Prosjektet var omfattende, og skolens arbeidsgruppe famlet mye i oppstarten. Vi følte behov for å
møte de andre prosjekt-skolene for å drøfte erfaringer, få ideer og innspill til alle oppgavene som
skulle løses, men en slik samling av alle prosjektskolene i en tidlig fase av arbeidet kunne prosjektledelsen sentralt ikke påta seg å ta initiativet til.
Planlegging
Planlegging av prosjektet var svært tidkrevende,
og på tross av at arbeidsgruppa på skolen hadde
fått avsatt tid til dette arbeidet, bidro knappe tidsressurser og trange økonomiske rammer til at
arbeidet til tider føltes for omfattende og krevende

Hyttebygging i skogkanten

for skolen. Ingen forespurte blant foreldre eller
andre var villig til å påta seg oppgaven som prosjektleder, og rektor måtte derfor ta på seg denne
oppgaven og mye av arbeidet.
All planlegging og framdrift i prosjektet skjedde i
hovedsak i samarbeid mellom veiledningsteamet
og skolens arbeidsgruppe.

Motivasjon
Det var ikke informert godt nok om konsekvensene
av skolens deltaking i prosjektet i forkant, og
omfanget av planleggingsarbeid, dugnadsinnsats
og kostnader kom overraskende på foreldre og personale. Det ble derfor brukt mye tid til motivasjonsarbeid i.f.t. foreldre og personale det første året av
prosjektperioden.

Informasjon
Informasjon til personalet, foreldrene og kommunen sentralt om planer og framdrift i prosjektet ble
prioritert. Prosjektleder hadde møter med FAU og
kommuneledelsen og informerte om prosjektet på
foreldremøter i samtlige klasser. Skolen og FAU
inviterte i samarbeid til stormøte for alle skolens
foreldre, personalet og andre berørte parter både
det første og det andre året i prosjektperioden.
Dugnad
Skolen har tradisjon for å invitere foreldre og personale til dugnad for å vedlikeholde utearealet og
gjennomføre nye tiltak. Da første fase i prosjektet
skulle gjennomføres, ble omfanget og forventningene til foreldrenes innsats tatt opp på foreldremøte
i alle klassene på skolen.
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Prosjektleder/rektor var også dugnadsleder. Hun
planla dugnad for foreldre, ansatte og elever på
ettermiddags- og kveldstid og på dagtid lørdag i to
sammenhengende uker i oktober 99.
Hver dag var hver enkelt som møtte opp til dugnad
plassert i en arbeidsgruppe av prosjektleder.
Elevene ble stort sett plassert sammen med sine
foreldre.
Gruppene ble sammensatt ut fra hvilken type kompetanse hver enkelt forelder kunne bidra med eller
hva slags type arbeid de på forhånd hadde sagt
seg interessert i å delta i.
Pergolaen tar form

Gruppene arbeidet parallelt på ulike deler av uteområdet med en foreldrerepresentant eller prosjektleder som gruppeleder, og enkeltpersoner ble
flyttet mellom gruppene dersom prosjektleder
mente det var behov for kompetanse eller
flere/færre personer i gruppene.
Profesjonelt bidrag
Noe av arbeidet som skulle gjøres var for omfattende og spesialisert til at det kunne gjennomføres
på dugnad. Skolen leide derfor inn et anleggsgartnerfirma til noe av arbeidet.

Anleggsgartnerne var svært samarbeidsvillige og
fleksible og gjorde sin del av arbeidet etter som
framdriften i dugnaden tilsa at de kunne gjøre sin
del av for- eller etterarbeid de ulike dagene i dugnadsperioden.
Det meste av utstyret og redskapene det var
behov for under dugnadsperioden, fantes i foreldregruppa og ble lånt ut til skolen for fri benyttelse
i en eller flere dager. Annet nødvendig utstyr fikk
skolen låne gratis av anleggsgartnerfirmaet i hele
dugnadsperioden.
Pedagogikk
Skolen hadde tanker og ideer om den pedagogiske
bruken av utearealet ut fra intensjoner og målsettinger i den generelle delen av læreplanen, men
tankene og ideene var ikke gjennomdrøftet og formulert skriftlig som målsettinger før planene for
utearealet ble utarbeidet.
Underveis i arbeidet med skolehagen innså skolen
at det var behov for helt nye målsettinger og planer
for skolehagedriften. Derfor er det laget helt nye planer for driften hvor arbeidet er direkte knyttet opp til
mål i læreplanen for alle trinn 1.-7. klasse, spesielt
for natur og miljø- og heimekunnskapsfaget.
Økonomi
Da prosjektarbeidet startet, disponerte skolen totalt
200.000 kr. Året etter fikk skolen prosjektmidler av
kommunen og valgte å bruke 35.000 kr av disse til
å få sluttført mer arbeid enn planlagt høsten 99.
De totale kostnader til gjennomføring av planene
for utearealet beløper seg til ca 800.000 kr,
arbeidspenger inkludert, hvorav fase 1, som skulle
gjennomføres høsten 99, beløp seg til 500.000 kr.

56

Trappa ned fra skolehagen

Skolen valgte derfor å redusere planene for
gjennomføring av fase 1, men er godt fornøyd med
hva vi tross alt har fått gjennomført med de midlene vi har hatt til rådighet.
Dugnadsinnsatsen har bidratt til å redusere kostnadene mye, men mens kommunen var i gang
med sitt bidrag i form av maskinarbeid og materiell, fant de å kunne gå utover sine fastsatte kostnadsrammer og bidra med mer enn forutsatt. I tillegg har anleggsgartnerfirmaet gitt oss et godt tilbud og kommunen har bidratt med en konsulent
som har fulgt opp kommunens arbeid og koordinert dette med anleggsgartnerfirmaets under planlegging og oppstart av anleggsvirksomheten.
Økonomigruppa har undersøkt mulighetene for og
har søkt midler sentralt og lokalt i prosjektperioden,
men med negativt resultat.
Oppsummering
Prosjektet var mer ressurskrevende og omfattende
enn skolen hadde forutsatt. Idealister i personalet

søkte om deltakelse i prosjektet, og motivasjonsarbeidet og medvirkning fra alle parter kom først i
gang etter at skolen var blitt pilotskole.
Prosjektledelsen lokalt måtte derfor bruke tid og
krefter det første året til informasjon, motivasjon og
medvirkning for at alle skulle få et eierforhold til
prosjektet.
Planarbeidet var vanskeligere og mer tidkrevende
enn forutsatt, mest fordi både veiledningsteamet,
arbeidsgruppa og prosjektleder måtte bruke tid og
krefter på koordinering av ulike behov og planer for
disponering av utearealet ved skolen.
Organisering og gjennomføring av dugnaden så i
utgangspunktet ut til å bli vanskelig fordi vi ikke lyktes i å få tak i en dugnadsleder, men rektor/prosjektleder ryddet vekk andre arbeidsoppgaver på
dagtid og kunne stille opp på alle dugnadsøktene.
Dermed ble dugnaden vellykket og bidro til samarbeid, samhold og eierforhold til skolen hos de som
deltok.
Samarbeidet med profesjonelle, (veiledningsteamet, anleggsgartnere og ulike kommunalt ansatte)
har vært en positiv opplevelse for skolen. Deres
bidrag, interesse og engasjement har vært til uvurderlig hjelp og støtte under plan- og anleggsarbeidet. Skolens ansatte har ikke tid og kompetanse til
Sandbassengene

planlegging og gjennomføring av et så stort og
omfattende prosjekt.
Skolen er godt fornøyd med gjennomføringen av
prosjektet så langt, men innser at det er vanskelig
å finne midler til å gjennomføre de mest kostnadskrevende tiltakene i fase 2 av prosjektet.
Fysisk tilettelegging og pedagogisk bruk
Utformingen av utearealet er basert på ønsker og
behov fra elever og ansatte i skolen, SFO og
Gruppe 10 (en egen avdeling ved skolen for multifunksjonshemmede elever) samt innspill fra foreldrene.
Endringene og tilretteleggingen av arealene innebærer at skolehagen er revet ned, bygd opp på
nytt sted og utvidet. Skolehagedriften skal også
foregå utenfor den etablerte skolehagen, og det
skal plantes prydbusker, bærbusker og frukttrær og
såes og høstes flere steder på skoletomta.
De fleste lekeapparatene er fjernet og erstattet av
store sandbassenger med plass for ulike aktiviteter
og lek. Det skal lages vanndam og bekk ned til
skogkanten i enden av sandarealet.
Rundt skolens uteklasserom og grillsted er det nå
bygd en pergola som skal skjerme rommet mot
noe innsyn. Rundt pergolaen skal det plantes
slyngplanter som skal omkranse pergolaen og
danne tak over rommet.
Fra skolehagen og ned mot den asfalterte aktivitetsplassen er det laget en utsiktstrapp som gir sitteplasser og utsikt mot store deler av skoletomta.
Kommunen har finansiert og starter gjennomfø-
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Brattås har tradisjon for uteskolevirksomhet i nærområdene rundt skolen. Skolen har imidlertid ikke
laget en pedagogisk plan for uteskole på alle klassetrinn. En slik plan skal utarbeides høsten 2000, og
når den foreligger vil alle lærere forpliktes til å ta i

bruk utearealet/nærområdene både ut fra sentrale
intensjoner og målsettinger i læreplanen og lokale
målsettinger og prioriteringer. Det skal også utarbeides en plan for stell, vanning og vedlikehold av utearealet som en integrert del av undervisningen.
Og flere blomster skal det bli......

Skolehagen er utvidet

ringen av omlegging av trafikkarealet og adkomsten til skolen våren 2000.
I fase 2 planlegges bygging av en kombinert
scene/lekeborg/sitteplass. For øvrig foreligger det
planer om å inngå et samarbeid med skolens
nabo, som er bonde, om å låne/leie deler av åkeren hans til dyrking og å låne areal til skibakke,
akebakke m.m.
I tillegg planlegges det for aktiviteter, byggelekeplass m.m. i 100-meterskogen. På andre deler av
skoletomta er det planlagt mindre endringer av
utearealet.
Det er utarbeidet planer og ideer for ny vegetasjon,
belysning, møblering, fargesetting og løst utstyr.
Skolen har ikke økonomi til å få gjennomført alt
dette i nærmeste framtid.
De nye utearealene er ennå ikke tatt i bruk. Etter
anleggsvirksomheten var området rundt sandbassengene så oppkjørt at gressplenene måtte såes
til på nytt. Området kan dermed ikke tas i bruk før
høsten 2000.
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Bakgrunn
L97 setter krav til skolenes uterom som læringsarenaer. Uterommet på Christi Krybbe er særdeles lite i
forhold til elevtallet, bare ca. 7,5 m2 pr. elev. I tillegg
er uterommet i skrånende terreng fra fjellsiden bak
skolen og ned mot traffikert gate. Dette arealet
omkranser skolebygningene og er dermed helt oppstykket. Ved deltaking i prosjekt "Levande skule"
kunne det bli mulig å komme fram til gode løsninger
som la forholdene bedre til rette for lek og læring.
Intensjoner
I flere år har Christi Krybbe satt natur og miljø opp
som prioritert område på skolens utviklingsplan.
Disse planene setter opp som mål å legge forholdene slik til rette at elevene gjennom arbeid med
jord og planter, turopplegg, fuglekasse-prosjekt
m.m. kan bli glade i naturen og lære å ta vare på
den. Som 1 av de 8 pilotskolene står nå "En
levende skole" oppført på utviklingsplanen med
flg. punkt:
Langsiktige mål:
Ha utearealet som læringsarena. Aktiv bruk av
uteskole.

Arbeidsmål:
Delta i pilot-prosjektet "Levande skule" gjennom
utvikling og bruk av:
• Øvre Bleken gård.
• Bryggehagene
• Skolens uteområde
• Langegården på Fjøsanger.
Tiltak
• Gjennomføre planer for bruk av skolen uteområ
de i undervisning og friminutt
• Utvikle og gjennomføre informasjonsopplegg
for Bryggehagene.
• Kartlegge aktuelle uteområder både i naturen og
i bybildet.
Utfordringer
Skolens uterom: Med de svært trange forhold med
små oppstykkete arealer i skrånende terreng, var
det å legge forholdene bedre til rette for lek og
læring, en stor utfordring. Med oppgaven som pilotskole i Levande skule måtte det bli noe mer enn
enkelt overflatearbeid Flere lekeapparater var det
ikke plass til. Elevenes naturlige kreativitet hadde
allerede lagt beslag på hver eneste liten krok til
forskjellige aktiviteter. En større samarbeidspartner
ble nødvendig for radikal omarbeiding av uterommet. Bryggehagene: En hovedutfordring ble her å
engasjere flere lærere, klasser og gjerne foreldre i
vedlikeholdsarbeidet. Øvre Bleken: Jorda har, bortsett fra en liten hageflekk, ligget brakk de siste par
mannsaldrene. Den er delvis til-plantet med gran
el. tilvokst med kratt, bregner m.m. Store deler av
de fineste arealene trenger å grøftes. Skog skjermer for lyset. Gården mangler off. vann og kloakk.
Bruket er brattlendt og vanskeliggjør maskinarbeid.
Prosess og økonomi

Christi Krybbe skoler
Prosjekt
Adresse
Antall elever

Christi Krybbe skoler
Ovreg. 1-3
5003 Bergen
ca. 200

Areal:
Skolegården
Bryggehagene
Øvre Bleken
Antall m2/elev

1500 m2
164,5 m2
ca. 250 m2
7,5 m2

Veiledningsteam:
Arkitekter
Arbeidsgruppe

Olav Tveitnes og
Ådne Svalastog
Levande skule

Byggeår

1998 - 2000

Kostnader:
Skolegården
3.500.000,Skolegård og skolehager 200.000,Finansiering:
Skolegården
Bergen kommune
Husbank
Hele prosjektet:
Bergen kommune
Levande skule
Bearbeidet areal:
Skolegården
Bryggehagene
Øvre Bleken

150.000,3.000.000,150.000,100.000,1500 m2
164,5 m2
ca. 100 m2
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Skolegården som "byrom". Komm.avd Fritid og
Kultur ønsket å få åpnet portene til skolegården på
Christi Krybbe og der få et byrom tilrettelagt for
barn og lek. Skolen var bevisst på dette store
behovet her i sentrum av byen, så her lå det til
rette for samarbeid mellom to parter med gjerne
noe divergerende oppfatninger m.h.t. planløsning.
Mye måtte gjøres. Kommunalavdelingen skaffet
midler, 3 mill. fra Husbanken og 500.000 øremerket prosjektet fra Bergen kommune. Fritid og
Kultur, Grønn avd. engasjerte arkitekt, og det kom
til et nært og fruktbart samarbeid mellom
komm.avdelingen, veiledningsteamet knyttet til
Levande skule og arbeidsgruppen. Personalet, elevene og hjemmene ble sterkt involvert i startfasen
for å danne et grunnlag for planskisse. Videre i
prosessen ble de holdt orientert og fikk derigjennom
anledning til innspill. Veiledningsteamet m.fl. sørget
for inspirasjonssamlinger på skolen. Ved første ferdige planforslag ble det holdt allmøte hvor velforeninger og ellers alle interesserte ble invitert.
Gjennomføring av planene.

Endelig planforslag lå klart, og den formelle prosessen med off. godkjenning og anbudstegning var
i havn i april –99. Grunnet rehabiliteringen av skolebygningene kom arbeidet med uterommet først i
gang i septemer, mot planlagt i mai. – Det nære
samarbeidet mellom skolen og Grønn avd. har
pågått under hele anleggstiden. Uterommet i nytt
ansikt ventes å stå ferdig i begynnelsen av mars
2000. Så gjenstår bl.a. kunstnerisk utsmykning
som vil bli ledet av to foreldre med kunst som yrke.
Foruten momentet pryd, satser en på elevmedvirkning og anvendbarhet i undervisning. Om
Bryggehagene og Øvre Bleken, se rapportens
"Spesielle del – pilotskolens særtrekk."
Løsning
Prosjekt "Levande skule" har som mål å få utearealet på skolene inn i den daglige undervisningen.
Skal dette lykkes, må en i utformingen av utearealene bl.a. forene funksjonelle, økologiske og estetiske hensyn. Hele uterommet på Christi Krybbe
har nå fått "nytt ansikt". Grunnet lite areal pr. elev
og funksjon av "byrom" utenom skoletiden, har
momentet slitestyrke stått sentralt.Byggematerialene er mur, skifer, stål og glass, foruten asfalt som
"løpeunderlag". I utformingen har en tatt hensyn til
intimitet, sosial funksjon, undervisning, skjerm mot
trafikkstøy, optimal tilrettelegging for lek, og alle
egnede arealer reservert for grøntanlegg.
Utførelsen bærer preg av meget dyktig håndtverk.
Se ellers anleggskart med stikkordsbeskrivelse i
"Spesiell del – pilotskolens særtrekk."
Vurderinger og erfaringer
Skolens uterom.
Arbeidet med uterommet ble spesielt fordi det var
basert på et samarbeid med en "større" partner.
Faren lå i at pilotskolen kunne bli overkjørt. Takket
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være det totale fravær av prestisje i begge leirer
og vilje til å lytte og ta hverandres synsmåter på
alvor, har prosessen gått "smertefritt" og det har
vært en glede å være med. Vi som har stått midt i
prosessen, mener vi har funnet en løsning som i
betydelig grad oppfyller intensjonene til både funksjonalitet og estetikk. Det er lagt til rette for grøntarealer og tradisjonen med varmkompostering på
skolen utvides til to binger. Disse er det reservert
plass til i det nye anlegget.
Bryggehagene.

Flere lærere og klasser deltok i vedlikeholdsarbeidet i 1999. Dette utvikles videre ved organisering
og faglig informasjon.
Øvre Bleken.
Opparbeiding av åker er kommet godt i gang,
og hele 5 klasser var i sving med vår- og høstarbeid i 1999
FAU ved skolen har utnevnt dugnadsleder.
Prosjektene brønnboring og husbygging er på
gang og planlagt gjennomført i vårhalvåret 2000.
Se ellers "Spesiell del – pilotskolens særtrekk."

Spesiell del – pilotskolens særtrekk

Historie
Christi Krybbe skoler er den eldste barneskolen i
Norden som har vært i sammenhengende drift fra
starten og fremdeles er i full drift. Den ble bygget
etter initiativ fra to prester i Korskirkens menighet
som ønsket å gi et skoletilbud til "fattige og foreldreløse børn" i menigheten. Innvielsen av skolen,
som da var bare søndre bygning, ble den 9. mai
1740. Samme år begynte de første elevene, 32
gutter og 8 jenter, sin skolegang. 260 år senere, år
2000 er elevtallet ca. 200, og prognosene tilsier at
dette tallet vil holde seg i årene fremover. Navnet
har flertallsform. Grunnen er at Christi Krybbe,

søndre bygning, ble slått sammen med nordrebygning ved navnet Øvregaten skole, (oppført 1874),
derfor flertallsformen "skoler". Det var nok korskirkeprestene Mariager og Thumboe som gav skolen
dette spesielle navnet, "Christi Krybbe". Tanken
bak navnevalget var at Christi Krybbe skulle bli en
god skole hvor de fattige og vanskeligstilte barna
skulle få det godt, og "liksom krybben ble Kristi første hvilested på jord, skulle denne skolen bli det
første gode hjem for sine elever." Her skulle de få,
ikke bare undervisning, men også mat og klær. En
periode fungerte også skolen som "Waisenhus".
Elever bodde i skolens 2. etasje, mens undervisningen hadde sine rom i 1. etasje.
Det koster å holde gamle hus ved like, og særlig
kan det bli dyrt å foreta total-rehabilitering av så
gamle bygninger. Bergen kommune valgte å ta
dette løftet. Nå står skolebygningene ferdig oppusset med friskluftsanlegg og mange praktiske innvendige ombygginger tilpasset moderne undervisningsformer. Samtidig er gammelt interiør tatt vare
på. Også skjulte perler som gammelt vakkert panel
og dører som har vært skjult av plater, er kommet
frem i dagen. Bygningene står der nå som nye, og
klare for nye hundreår som en levende skole!
Beligenhet og treadisjoner
Skolen ligger ved foten av Fløyfjellet og "vegg i
vegg" med Fløibanen. Adressen er Øvregaten,
som er Bergens eldste gate. Skolens uteområde, i
tillegg til den trange
skolegården, er egentlig hele fjellsiden med Fløyen
og videre oppover i byfjellene. I dette området har
skolen lange tradisjoner med turopplegg, sommer
og vinter, naturstier, naturvettaksjoner og skogplanting. Disse tradisjonene holdes i hevd fremdeles. Prosjekt Levande skule setter fokus på større

kreativitet og engasjement, noe som vi allerede ser
konturene av. De siste årene har foreldre i større
grad enn tidligere, deltatt med ansvarsoppgaver i
turopplegg sammen med skolen, og de har
gjennomført egne opplegg. Fløyfjellsområdet sammen med fjellsiden byr på en skala av ulike biotoper og er dermed en svært variert læringsarena.
Dessuten er Fløyfjellet det mest søkte turterrenget
i byen. Veier, stier, lysløype og samlingssted som
Åsebu er tilrettelagt for tilstrømmingen av turgåere.
Småklassene på Christi Krybbe har hatt turdag
som fast innslag på timeplanen.
Pilotskole i prosjekt Levande skule
Skolens uterom.
Samarbeidet med kommunen om uterommet på
skolen lå på forhånd til rette:
1. Foreldre med barn på Christi Krybbe har
gjennom en årrekke spurt etter åpne porter til skolegården slik at barna kunne få være der og leke
utenom skoletiden. Flere hensyn har gjort at slike
forespørsler ikke har ført fram. Nå ved deltaking i
prosjekt Levande skule, hadde situasjonen endret
seg, bl.a. hadde vaktmesterfamilien flyttet ut.
2. Statens Husbank har i mange år bevilget midler
til prosjekt med siktemålet å bedre boforholdene i
sentrum av de tre største byene, Oslo, Bergen og
Trondheim, og da i første rekke med tanke på
barns oppvekst. Dersom vår skole skulle dra nytte
av slike husbankmidler, var forutsetningen at skolegården ble et byrom.
Større krav til slitestyrke ble sentral nå når uterommet blir et offentlig rom. Samtidig vil grøntarealene
bli mer utsatt for tråkk og ødelegging. Disse arealene må derfor skjermes godt, samtidig som de
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også må legges tilstrekkelig åpent for å gi våre elever mulighet til å lære å ta hensyn, - vise omtanke,
- det å ordne til igjen om noe blir skadet – og gjøre
det ut fra eget initiativ.
Uterommet, noen kommentarer.
Den nye skolegården er funksjonell og vakker:
1 Større plass og bedre tilrettelagt for ballspill*
Arealet i nord er nær fordoblet ved at gml.
boder og et toalettbygg er fjernet. Sted for bl.a.
basketball. Arealet vest for nordre bygning er
flatet ut ved at det er bygget opp i kanten mot
gaten. Den halvsirkelforma scenen til amfiet,
mellom bygningene er plan og vil gi plass for
basket for de små elevene. (m/kurv på veggen.)
2 Amfi med sitteplass for ca. 100 voksne (el.150
barn) og masse ståplass og en bra romslig
scene, blir skolens “storstue" i godvær og sted
for arrangement av forskjellig slag.
3 Utviding av arealet med 20 - 30 m2 ved at det
nye leskuret med sitteplassene for amfiet er
trukket nærmere inn til muren mot øst.
4 Vakkert inngangsparti mot sør med innsvinget
trapp og tilnærmet plant felt bort til porten
"ønsker enhver velkommen", - med el. uten
ransel på ryggen!
5 Gjenskaping av gammelt inngangsparti i nord
gjør uterommet bedre skikket som byrom, og
det letter skoleveien for de som bor på den
kanten.
6 Flere faste benker i solvegger innbyr til ro og
hvile både for "park"-besøkende og for skolens
egne.Nye trapper er egnet som sitteplasser
f.eks. ved undervisning og som sosiale samlingssteder i friminutt
7 Det store sandbassenget i sørvest er borte mot
at et nytt har fått plassering i den lune kroken
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utenfor vaktmesterboligen. Sørvest-hjørnet
fremstår med nytt og utvidet lekestativ over
gummiheller.
8 Nytt leskur med grønt og glasstak "løfter" elevene opp fra det gamle "dystre" leskuret og
opp i lyset!
9 Ny flaggstang har fått verdig plassering innenfor
porten, plassert på skiferplatning m/kantstein.
10 Glassvegg fra sørvest-hjørnet helt nord til fot
ballfeltet skjermer for trafikkstøy.
11 Rikere muligheter for uforstyrret lek.
12 Kunstnerisk utsmykning på 3 ulike steder er
planlagt:
a.Sirkelformet flate rundt klatrestolpen utenfor
nordre bygning.
b Sirkelformet felt på amfiscenen.
c. Felt, formet som del av sektor, plassert
mellom porten i sør og den nye innsvingede
trappen innenfor.
13 Den tidligere "farlige" oppbyggingen for teletun
nelen har fått glassvegger og blir nå en liten
grei krok for slike som ønsker å "være litt for
seg selv", men samtidig delta i det som skjer
omkring.
14 Gymnastikksalen har fått nytt, vakkert inngangsparti.
15 Hele den ærverdige vestveggen i søndre bygning med marmorbildet i relieff over hovedinngangen har fått fint skiferdekke kantet med brostein.
16. Altanen til vaktmesterboligen er tiltenkt som
sted for et lite veksthus.
Vaktmesterboligen har bare "stått der" og vært
vitne til det som har skjedd omkring, - bortsett fra
at soppbefengt innvetar er fjernet. Nå ventes
ekspertise på soppskader som kan avgjøre hva
som videre skal skje med huset. "Levande skule"

ønsker å finne plass bl.a. for vekstrom i dette
huset.
Bryggehagene:
Dette er to hageanlegg, en urtehage og en såkalt
kålhage. De ligger i grøntområdet mellom Bryggen
og Øvregaten et stykke sør for Schøttstuene.
Bryggehagene er en gjenskaping av de hagene
som ble anlagt her etter bybrannen i 1702 med tilnærmet samme plantevalg som en kjenner fra
klosterhageri senmiddelalderen. Christi Krybbe
skoler har hatt ansvaret for vedlikeholdet av
hagene siden 1995. Fra starten i -95 og fram til
1999 hadde en lærer med elever fra 4. klasse vår
og de samme, 5. klasse høst ansvaret for å utføre
vedlikeholdsarbeidet.

Etter deltaking som pilotskole i Levande skule blelærere fra 4., 5. og 6. klasse med sine elever med i
arbeidet. De fikk ansvar for hver sine bed. Dette fungerte bra, og lignende organisering vil fortsette.
Skolens engasjementet i Bryggehagene har flere

aspekt:
a.Gi kunnskap i lokalhistorie, teortisk og praktisk
b.Gi øving i vedlikehold av parkanlegg
c.Gi øving og innsikt i stell av ulike hagekulturer
d.Høste, lagre og bruke egenprod. kryddervekster.
e.Gi praktisk øving og innsikt i økologiske
dykingsmåter
Vedlikeholdsarbeidet i Bryggehagene er ikke uten
problemer:
• Hagene ligger midt i et større parkanlegg med
stor gjennomtrekk av besøkende og forbipasserende
• Det blir en del tråkk i bed av hunder og mennesker
• Tomflasker og annet boss ligger igjen
• Katter graver
• Planter kan forsvinne
Slike forhold får betydning for dem som har påtatt
seg oppgaven å holdet anlegget fint, enten det er
barn el. voksne. Vedlikeholdsansvarlig setter opp
ukeplaner for forestående arbeid i hagene. I tillegg
har "Levande skule"stått på sakskartet for personalsamlingene som skolen har hver uke. Her blir
det gitt aktuell informasjon.
Vedlikeholdet omfatter flg.:
Foreta bestillinger og innkjøp av frø og planter
Utføre arbeid med jord og gjødsling, såing, planting, luking og vanning, høsting, renhold og stell av
grusgangene, vinterdekking, vår- og høstrydding.
Parkavdelingen tar seg av alle regninger og fakturaer. De skaffer ellers det som trengs av redskaper, gjødsel og kalk, og grus til hagegangene.
Sekker med avfall og boss kjører de bort. I ferieukene om sommeren er vedlikeholdet overlatt
Parkavdelingen.

ring av redskaper, trillebår, vannslange m.m., b)
Tilgang til uttak for vann, .c) Disp. av nøkkel til
Bryggeporten slik at skolen aldri er stengt ute om
det er behov for å arbeide i hagene utenom vanlige åpningstrider på Bryggen.
Øvre Bleken gård:
Dette er et lite gårdsbruk med våningshus og løebygning fra 1700-tallet. Eier av gårdsbruket er
Bergen kommune. Ellers er stedet base for
Bergens Skog- og Træplantningsselskap. De har
sine kontorer i våningshuset og driver ellers sagbruk på gården. Gården ligger i Fjell-siden rett
ovenfor Christi Krybbe i en høyde av ca. 170
m.o.h. Med Fløibanen tar det ca. 10 min. opp til
denne gården. Det er utarbeidet disposisjonsplan
for skolehageanleggets byggetrinn som utgjør arealene sør og vest for løen (ca. 2,5 år), og byggetrinn blir arealene nord for løen (ca. 6 – 7 år).
Her er det nå delvis tilvokst med skog og kratt, og

det er behov for grøfting. Mot vest grenser gården
mot en fjellskrent. Med gården brukt som skolehage
var det nødvendig å sikre mot skrenten med solid
gjerde. Dette er nå på plass og bekostet med midler
fra Levande skule. Gjerdet er 110 m langt, 130 cm
høyt og utført i plastbelagt netting og med galv. stolper støpt i fjell og betong. Gården mangler tilknytning til off. vann og kloakk. To nødvendige prosjekter
må derfor i havn før forholdene er lagt skikkelig til rette
for skolehage: boring etter
vann og oppsetting av hus
for bio-toaletter og redskapsbod.
Begge disse blir samarbeidsprosjekter med
Skogselskapet, og de er
planlagt gjennomført i år
2000.
Annet anleggsarbeid for
skolehagen er avløps- og
dreneringsgrøfter, hageveier

Skolen har etablert godt samarbeid med Stiftelsen
Bryggen: a) Gratis bruk av en liten bod for plasse-
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og terrasser. Med dette arbeidet følger mye
maskinarbeid. Dette vil til en viss grad hemme
arbeidet i skolehagen i inneværende år, men parallelt med anleggsarbeidet vil en også dette året
gjennomføre dugnader med foreldre/elever/lærere
bl.a. i opparbeiding av krydderhage og med skogryddingvest for løen.
Gårdshusene ble oppført tidlig på 1700-tallet. Den
gamle låven er av Skogselskapet satt i stand med
siktemålet å tjene som "varmestue" for skoleklasser, barnehager m.fl. som trenger å "komme i hus"
for hvile, matøkt, orientering i forbindelse med arb.
i skolehagen, for turer, ekskursjoner m.m., og den
egner seg fint som selskapslokale for de som
ønsker et slikt i stil med den vakre naturen
omkring. Alle trematerialer, golvplank, panel m.m.
er fra egen skog og kløvd på eget sagbruk. Mellom
hver sperr er panelet av ulikt treslag, og navn på
de forskjellige treslag er fint skåret inn på norsk og
latin.
Samarbeid med gårdsbruk.
Christi Krybbe har innledet samarbeid med
Langegården på Fjøsanger. Høsten 1998 var 3 av
våre klasser på besøk dit. Høsten 1999 fikk 3
andre klasser dra til Langegården, en dag hver.
Tema for disse besøkene var "møte med dyra".
Fast opplegg videre vil bli at hvert år får elevene i
2. klasse vår, og de samme i 3. klasse høst dra på
gårdsbesøk. Det sentrale tema for besøkene vil
også da bli "møte med dyra på gården".
En kan si at dette blir et ganske beskjedent samarbeid. Det er mange skoler og klasser rundt om i
Bergen som hvert år ønsker å få dra til
Langegården, og det er derfor et kapasitetsspørsmål hvor mye tid vår skole kan få tildelt. Videre er
det for skolen et økonomisk spørsmål. Lange64

gården er for sin drift avhengig av å ta betaling for
besøkene, og i tillegg kommer reiseutgifter.
På sikt kan det være ønskelig å få etablert et bredere samarbeid hvor elevene også kan få delta i
gårdsarbeid.

areal som ikke var i bruk, for å få mer allsidig lek
og læring (jfr. tidligere rektorhage som nå er skolehage).
Drikkevannsrestriksjoner gjorde at det var en utfordring og en lang byråkratisk prosess å få tillatelse
til dyrehold. Dette fordi Maridalsvannet er hovedvannkilde til Oslo kommune og at det i området
rundt skolen finnes en bekk som renner ut i
Maridalsvannet.

Maridalen skole ligger ca. 1,5 km nord for
Maridalsvannet

Bakgrunn
Skolen ønsket å ta i bruk uteområdet til aktiv
læring, drive økologisk hagebruk og på sikt samarbeide med en bondegård. Vi ville gi barna anledning til å utvikle både omsorg til og innsikt i naturen
og omgivelsene i sitt eget nærmiljø. Skolen ønsket
også å kunne tilby 6-åringene et tilpasset utemiljø.

Prosess
Planleggingsprosessen gikk over et år med en kontinuerlig dialog mellom skolen, hagelaget, foreldre
og veiledningsteam. Det ble holdt inspirerende
foredrag og etablert arbeidsgruppe hvor medlemmene hadde ulike ansvarsområder (ansvar for skolehagen, skaffe penger, skaffe verktøy, vurdere
anbudsmateriale, drive informasjon osv.).

Utfordringer
Maridalen skole var det første "Levande skule"prosjektet som skulle gjennomføres. Involverte parter savnet modeller og andre skolegårdsprosjekter
man kunne trekke lærdom fra, særlig m.h.t. økologi, uteundervisning og dugnad.
Mange oppgaver skulle løses innefor trange økonomiske rammer; skolegården skulle kunne brukes
til undervisning, være spennende, utfordre barna
over mange år og ha lavt vedlikeholdsnivå.
I tillegg hadde man et sterkt ønske om at en stor
del av uteområdet skulle bli mer tilpasset
L 97, ikke minst 6-åringenes behov for utfordringer
og lek. Det var også ønske om å integrere et ute-

Maridalen skole
Prosjekt
Adresse

Maridalen skole
Gamle Maridalsvei 45
0890 Oslo

Antall elever
Areal
Areal pr. elev

70
5.000 m2
220m2

Veiledningsteam:
Arkitekt/miljøplanlegger
I samarbeid med:

Todd Saunders
Marianne Leiner
Ketil Dybvig
Linda Jolly

Byggeår:
Fase 1
Fase 2-3

1997 - 1998
1999 - 2001

Kostnader:
Fase 1

1.375.000,-

Finansiering:
Fylkesmannen
Skoleetaten
Legater
Levande skule

5.000,250.000,25.000,100.000,-

Bearbeidet areal:

5.200 m2

En kunstner ble invitert for å bygge utradisjonelle
lekeapparater med utgangspunkt i barnas estetiske
og motoriske utvikling.

65

idrettslaget. Og til sist har vi bygd opp en ny parkeringsplass for skolebussen.
Gjennomføring - dugnadsprosess
Løsningene hadde aldri blitt gjennomført uten den
store og betydningsfulle innsatsen fra foreldre. Det
er nedlagt mangfoldige timers arbeid over flere år,
men med en spesiell innsats høsten –97. For å
spare penger ble første fase planlagt bygget på
dugnad med foreldre og barn, og dette over en
periode på seks uker. Barna hjalp til med å bygge
mosaikk laget av steinrester, male hønsegård, dugnader, plante trær og busker, legge ferdiggress osv.
Planlagt uteområde

Løsning
Skolegården ble planlagt med utgangspunkt i
intensjoner fra "Levande skule". De fire elementene "ild, vann, luft og jord" er sentrale. Utearealet
ble delt opp i forskjellige "rom" hvor det ble plass til
aktiv lek med hexagonhuske, edderkoppnett, sklie
og klatrestativ, og egen lekeplass til de minste
barna. Det er planlagt sitte- og møteplasser,
musikkhage og eventyrsti. I den gamle frukthagen
er det laget en ny inngang og vei med kirsebærallé
opp mot skolen. Skolehagen har blitt en plass for
dyrking av frukt, bær, blomster og grønnsaker.
Skolen driver både varm- og kaldkompostering.
Nede i skogen, hvor de beste mulighetene for lek
finnes, er det i tillegg byggelek og bålplass.
Områdene rundt skolen ligger vel til rette for vinteraktiviteter. I dugnadsprosessen 1999 er det innlemmet og opparbeidet et stort område for dette.
Dette området er et skileiksanlegg i tilknytning til
en løypetrasé. Det er bygd opp i samarbeid med
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Alt dette skyldes et godt samarbeid mellom foreldre
og skole, og en særdeles god dugnadsånd- og
ledelse av foreldre og innleid byggeleder. Her har
man trukket i lag og utnyttet ressursene slik at en
stor del av midlene som har tilfalt prosjektet har
kommet i form av arbeidsinnsats, utstyr og materiell.
Dugnader foregår fremdeles i form av bearbeiding av
parseller, beplantning, vedlikehold, hagestell og vanning sommerstid, og av dyrestell i ferie og helger.
Skolen arbeider kontinuerlig med å motivere, engasjere og innlemme nye lærere og foreldre i prosjekFra dugnadarbeidet høsten 1997

tet. Alle lærere er blitt kurset i plante- og hagestell
og har vært på ekskursjoner i tilknytning til dette.
Lærerne arbeider også med å søke om penger til
videre utvikling av skolegård og skolehage.
Det har vært viktig å utvikle en felles holdning til
prosjektet blant de ansatte. Uteområdet er nå slik
at det ligger til rette for å ta det i bruk. Det gjenstår
nå å integrere uteområdet som en naturlig arena
for ulik læring. Dette er en omstillingsprosess som
tar noe tid.
Prosjekterfaringer
Skolen har gjort seg noen erfaringer som andre
kan dra nytte av i et lignende prosjekt:
• Lansér ideer for strategiske personer (ikke bare
en gang), bruk gjerne også folk utenfra til dette.
• Få med ledelsen og samarbeidspartnere, skap
interesse og engasjement ved bl.a. å grunngi i
forhold til læreplaner og andre planer man skal
gjennomføre. Det er viktig med kontinuitet i informasjonen, og å skape et eie-forhold til prosjektet.
• Få tak i faglige, men gjerne flere ulike personer
som er kvalifiserte til å mene noe om tegninger,
lekeapparater, gjennomføring, kostnadsoverslag
osv.
• Bruk god tid på å utvikle ideene og trekk inn
alle berørte parter i dette arbeidet, men her må
man avveie når det er gunstig å gjøre et vedtak.
Her er det lurt at flere sier noe om hva man vil
med prosjektet.
• Det er nødvendig med en periodevis byggeledelse og én som har langsiktig oversikt ved større prosjekt.
• Sørg for at dere får en dyktig dugnadsleder som
mange har tillit til.
• Skaff oversikt gjennom dugnadsleder hva slags
ressurser og økonomi som finnes lokalt.

• Lag kontrakter med klare avtaler om arbeid, tid,
utførelse og pris med leverandører og arbeidere.
• En regnskapskyndig eller ledelsen bør involveres og brukes til økonomioppfølging, slik at en
person ikke alene har ansvaret med søknader
og fortløpende utgifter.
• Fordel ansvar sammen med ledelsen.
• Trekk inn faglige personer som kan kurse ulike
involverte parter etter hvert som prosjektet
utvikler seg. Det er inspirerende og skaper
engasjement.
• Blest om prosjektet skaper engasjerte samarbeidspartnere, ikke minst foreldre og elever.
Den generelle erfaring er at informasjon og tydelig
ledelse i alle ledd har stor og avgjørende betydning for prosesser og fremdrift.
Veksthus og hønsehus

store innslag av natur. Med kun 70 elever har vi
helt andre muligheter til å utforme et grønt og frodig uteanlegg enn en sentrumsskole med flere
hundre elever.

Engelske høner av rasen Dorking, anskaffet høsten
1999

Videreføring av prosjektet
I løpet av 1999 arbeider skolen med å videreføre
prosjektet med bygging av veksthus i kombinasjon
med hønsehus, beplantning og hagehus i halm.
Dette skal realiseres i år 2000.
Senere skal det komme en dam med bro og en
jordkjeller til oppbevaring av grønnsaker om vinteren. Skolen skal tilrettelegge uteområdet i tråd med
økologiske prinsipper.
Det er også planlagt å opparbeide et lekeareal for
større elever, med bl.a. basketballbane m.m.
Skolen har startet dyrehold, i første omgang med
høns, som en trivsels- og kultiveringsfaktor.
Erfaringene med dette er meget positive.

På vår skole har hver elev 220 m2 å boltre seg
på, mens en sentrumsskole kan ha under 10 m2 pr.
elev. Risikoen for hærverk er mindre og anlegget
behøver ikke utformes med så sterke krav til slitasjestyrke som tilfellet er for en mer tradisjonell
byskole.
Samtidig ser vi nå mer og mer at skolen er et
rekreasjonssted for byens innbyggere.
Vi vil slutte oss til Skolesjefens vurdering:
"Forbedringsprosjektet på Maridalen skole bærer
preg av at her har flere idealister gått sammen og
løftet i flokk. Den omfattende medvirkningsprosessen, både m.h.t. planlegging og anleggsarbeid, har
skapt en helt spesiell grobunn for samarbeid,
kjennskap og vennskap av stor betydning både for
voksne og barn. Den store egeninnsatsen har gitt
et uteanlegg som representerer en flerdobbel verdi
av det kronebeløpet som ble investert. Maridalen
skole framstår som en interessant modell som
mange skoler vil kunne dra lærdom fra."
Dugnadsarbeid våren 1998

Det arbeides kontinuerlig med å søke om penger til
videre utvikling av skolegård og skolehage og byggemeldinger, men dette har vært og er en møysommelig, utfordrende og tidkrevende prosess. Det har
faktisk vært den mest krevende del av prosjektet,
både når det gjelder tidsbruk og oppfinnsomhet.
Vurdering
Maridalen skole ligger i landlige omgivelser med
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Spesiell del
Maridalen skole er oversiktlig og preges av få aktører. På grunn av skolens størrelse og at elevene bor
grisgrendt, er foreldrene mer synlige og involverer
seg sterkere. Dette gjør det lettere å få fram og starte prosesser, foreta raske beslutninger og handle.
Blant skolens personell er det også de samme prinsipper som er førende, med en god kultur for
endringer som kan forandre og til sist forbedre.
Det er en lang og god tradisjon for dugnader i
begge miljøer. Nedenfor ønsker vi å dele noen
erfaringer fra dugnadene i 1997:
Elevene var aktive under prosessen. I planleggingsfasen skrev de ønskelister for hvordan de ville
at utearealene deres skulle bli utformet. De var
involvert i selve byggingen. Elevene deltok konkret
med å legge utendørs mosaikkgulv, bygget opp av
steinrester fra en gravmonumentbedrift. De malte
hønsegården sammen med foreldrene, ryddet, deltok i smådugnader, plantet trær og busker. En klasse la nesten alt ferdiggresset – og var ansvarlig for

å stelle skolehagen sammen med foreldrene. Vi ser
i ettertid at elevene er en ressurs vi kunne trukket
inn enda mer aktivt i både teoretisk og praktisk
arbeid!
Foreldrene har vært med i prosessen helt fra
begynnelsen. De har hjulpet til med å skaffe penger, organisere møter og skaffe materialer. De har
lånt traktor og verktøy, organisert mat til møter og
dugnader og bidratt med å anlegge ulike deler av
skolegården.
Nesten alle foreldrene har brukt tid og ressurser til
planlegging og bygging av skolegården.
Lærerne på Maridalen skole har vært engasjert i
alle faser av prosessen. De informerte og aktiviserte elevene underveis og arbeidet med hvordan de
kunne bruke skolegården aktivt i undervisningen.
Man ønsker å få til en delstilling for en hagebrukslærer eller frivillighetssentral som kan arbeide noen
timer pr. uke med prosjekter ute i skolegården
sammen med elevene.
Konkret dugnadsrapport fra Maridalen skole
I løpet av 1997 ble det utført tre dugnadsrunder:
1. Dugnadsperiode: Rett etter påske.
Rydding av tomten. Foreldrene fjernet gjerder, tok
opp kantstein, fjernet lekeapparater osv. De barket
38 stokker som skulle brukes til lekeapparater.
Utplanting av 600 planter.
2. Dugnadsperiode: August – september.
Profesjonell dugnadsleder ble engasjert utenfra. 23 medarbeidere på dagtid. 10-12 foreldre arbeidet
på kveldstid 4 kvelder pr. uke. De fleste foreldre
deltok minst en kveld pr. uke.
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Maling, snekring, graving, planting. Mye av traktorarbeidet ble utført på dagtid. Dugnadslederen sørget for at det var relevante arbeidsoppgaver, materialer og redskaper på plass når foreldrene kom.
Stemningen var god og det ble ofte gjort mer enn
forventet.
3. Dugnadsperiode: Oktober - november.
Skolen hadde ikke penger til å engasjere profesjonell dugnadsleder. Dugnadsarbeidet, som foregikk
i to uker, ble ikke så planlagt og strukturert som
tidligere. Det ble tidlig mørkt og kaldt om kveldene.
Folk var begynt å bli slitne. Vi leide da inn en allsidig person som avsluttet det resterende arbeidet.
Erfaringsoppsummering
Byggeleder/dugnadsleder bør stå ansvarlig for
dugnaden som kan vare i 1- 6 ukers tid.
• Det bør utarbeides tids- og ansvarsskjema, hvem
skaffer verktøy, mat, penger, materiale osv.
• Gode arbeidstegninger og perspektivtegninger
med tekst er nyttige – slik at foreldre og barn fak-

tisk forstår hvordan anlegget skal bli og hvordan
det skal utføres.
• En detaljert framdriftsplan vil kunne gi involverte
parter oversikt over hva som skal skje i løpet av
de neste 3-4 ukene.
• Når arbeidet settes i gang er det viktig å ha god
tilgang på verktøy og utstyr.
• Arbeidet må organiseres spesielt for hver kveld.
Byggeleder må ha tid til å anvise hver enkelt
arbeidsoppgave – og hvordan den skal utføres.
• Det er godt å ha 2-3 ekstrajobber i bakhånd dersom arbeidet går fortere enn forventet.
• Bestill materiale god tid i forveien.
Byggvareforretninger har det travelt og er ofte
forsinket. En dugnad kan bli ødelagt hvis foreldre
må reise hjem fordi det ikke er noen materialer å
jobbe med.
• Det er viktig å ha et utvalg av ulike typer arbeidsoppgaver.
• Det er hensiktsmessig å ha en eller to små traktorer for å flytte masser, materialer osv. Stor gravemaskin og en liten bobcat kan også være nødvendig.
• Organiser tomten slik at dugnadsarbeiderne ikke
må flytte de samme steinene eller jordmassene
2-3 ganger. En grov riggplan kan spare mye tid.
Sluttord
Foreldre, barn og lærere er stolte over skolegården. De føler de har oppnådd mye sammen. Etter
å ha nedlagt så mye arbeid er skolegården

"deres". De vil gjerne beskytte og ta godt vare på
den videre.
Vi mener at Maridalen skole har endt opp med et
prosjekt som er verdt 3-4 ganger så mye som de
pengene som ble bevilget til formålet.
Maridalen skole er det siste offentlige kultursenter
for de ulike aktiviteter i bygda. Samtidig ligger skolen i det bynære kulturlandskap, noe som betyr at
det er et rekreasjonsområde for byens befolkning.
Området er omgitt av skogkledde dalsider, jorder
og vann. Dalen er preget av skogdrift, grønnsaker
og jordbruk med begrenset dyrehold pga. drikkevann.

som skjøtter og utvikler kulturlandskapsstien ved at
de lager og selger oppgaver og informasjonsmateriell til skoler og andre interesserte.
Videre vil vi i samarbeid med gårdsbruk gi opplæring i dyre-/ hagestell og jordbruk. Uteområdet er
integrert i forhold til skolens fagplaner for de
aldersblandede klasser (1.-4. og 5.-7. kl.) som er
skolens klasseinndeling, og som en av flere uteskolearenaer.
Når det gjelder å nå målsetningene, så er vi midt i
prosessen.

Skolen ønsker på sikt å spille en faglig rolle overfor
andre brukere. For å gi elever læring i kulturlandskapet og dalens historie skal skolen i år 2000 bli
et startsted for en kulturlandskapssti som gir viktige tilskudd til læringsmiljøet og forteller om natur
og kultur i sentrale deler av bygda og skolens nærområde.
Et bygdemuseum som viser
Maridalens historie bygges i
disse dager opp
på dugnad og
blir en av postene på kulturlandskapsstien.
Gjennom opplæring i entreprenørskap vil skolen videreutvikle
elevbedrifter
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Utfordringer
Som ny skole i etableringsfasen, sto oppgavene og
utfordringene i kø. Full forståelse for hva prosjektet
innebar, var det nok ingen som hadde. Det ble ei
utfordring å skape engasjement i et personale som
hadde mange uløste oppgaver å forholde seg til.
Skolen var i utgangspunktet for liten for så mange
elever.

Ørkenlandskap 1996

Bakgrunn
Medkila skole ble tatt i bruk høsten 1996. Det som
møtte elever og personalet ved oppstart, var nærmest et ørkenlandskap. Skolegården var flat og
bestod av asfalterte veier, lyktestolper, en opparbeidet løkkebane, grus og forsøk på plen. Det var
ikke midler til f.eks. lekeapparater.
Gjennom prosjektet "Levande skule" så Medkila
skole en mulighet til å få sakkyndig og økonomisk
hjelp til å ta tak i og få gjort noe med utearealet
som leke- og læringsarena.
Intensjoner
Skolens beliggenhet tilsa en skole med et naturog miljøperspektiv. Personalet var positive til å ta i
bruk uteområdet til aktiv læring, bl.a. drive økologisk hagebruk og på sikt etablere samarbeid med
en bondegård.
Skolekretsen er et område preget av stor tilflytning
av unge barnefamilier. Man så også et behov for et
nærmiljø-/skoleanlegg som kunne være et tilbud
også etter skoletid.

Medkila skole
Prosjekt
Adresse
Antall elever
Skolens uteareal

Medkila skole
Høgholtet 36
9414 Harstad
350 p.t.
52,5 m2/elev

De økonomiske rammene var knappe. Mange oppgaver skulle løses for at skolegården skulle bli en
spennende og utfordrende arena for lek og læring
tilpasset ulike aldersnivå og behov.
I Nord-Norge har vi kort barmarksesong. Hvordan
få til et meningsfylt økologisk hagebruk når elevene er borte fra skolen store deler av den tida vi
kan nyte godt av en skolehage? Det er heller ingen
tradisjon med skolehage i Nord-Norge.

Veiledningsteam:
Landskapsarkitekt
Pedagog
Hagebruker

Todd Saunders
Linda Jolly
Liv Torunn Sandvik

Byggeår:
Fase 1
Fase 2
Fase 3-4

1997 - 98
1999
2000 -

Høstmørket gjør i tillegg ettermiddagene korte.
Resultatet blir en kort dugnadssesong - alt må
skje på kort tid. Å få låne/leie maskiner, arbeidsfolk
og foreldre innenfor de tidsrammene vi hadde, ble
en utfordring i seg selv.

Kostnader:
Fase 1
Fase 2
Fase 3-4

Prosess
Prosjektet ble presentert for elever, foreldre og
ansatte høsten 1996. Arbeidsgruppe ble etablert
med prosjektkoordinator (pedagog), 2 foreldre og 2
pedagoger. Det var en kontinuerlig dialog mellom
arbeidsgruppa og veiledningsteamet. Den opprinnelige planen for utearealet ble revidert flere
ganger ut fra hva som har vært mulig med tanke
på økonomi, praktisk gjennomføring o.a..

Finansiering:
Fase 1-2
Levande skule (inkl. lønn)
Harstad kommune
Medkila skole
FAU og dugnad
Gaver o.a.
Spillemidler
Fase 3-4

250 000,589 000,265 000,683 000,64 000,377 000,?

Elevene og personalet ble ikke trukket i tilstrekkelig
grad inn i prosjektet i planleggingsfasen. Elevene er
kommet mer med etter hvert gjennom dugnad sam-

Bearbeidet uteareal:

25 m2 per elev

965 000,1 263 000,925 000,- (+ veksthus og miljøhus)
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Vi engasjerte en kunstner til å lage utradisjonelle
lekeapparater med utgangspunkt i barns estetiske
og motoriske utvikling. I tillegg er det etablert et
nærmiljøanlegg bestående av fotballbane og basketbane. Kjøkkenhagen i tilknytning til heimkunnskap er under opparbeiding.
I de videre planene ligger bålplass, flere hytter,
skolehage med miljøhus og redskapsrom, veksthus med arbeidsrom og hønsehus, samt separat
jordkjeller.

Forenklet planskisse

men med foreldre eller andre voksne på kveldstid
og gjennom praktisk arbeid på dagtid.
Fysisk tilrettelegging
Utearealet er inndelt i ulike "rom" hvor det er plass
til forskjellige former for aktivitet. I indre skolegård
er det 2 hytter, terrasse, lekeapparat, sandbasseng, amfi og klassehager. Den lokale yrkesskolen
satte opp lekehyttene. Senere er det laget flere
"rom" med bl. a. hexagonhuske, vipper og benker.
Hexagonhuske

Etter at store deler av utearealet nå er tatt i bruk,
ser vi at det er nødvendig å revidere den opprinnelige planteplanen for hele området. Noen av gressvollene som deler skolegården inn i "rom", bør
beplantes for å redusere vedlikehold (gressklipping),
gi ly for vær og vind, øke artsmangfoldet m.m.
Pedagogisk bruk
Medkila skole er også med i et annet prosjekt, Positivt
Skolemiljø, som inkluderer kunstfagene på alle trinn.
Hver vår har klassene forestilling ute i amfiet.
Hagebruk er etter hvert blitt en naturlig del av uteskolen. Gjennom arbeid i hagene utvikles innsikt i
og omsorg for naturen ved at elevene erfarer, oppdager og får bekreftet sammenhenger. Foreløpig har
vi valgt ettårige planter og jordforbedrings-vekster
(poteter og erteplanter).
Utfordringa er å legge til rette for at elevene skal bli
glade i og føle at arbeidet i hagen er spennende,
meningsfullt og lystbetont.
Utearealet gir elevene mulighet til praktisk arbeid. I
tillegg kan vi bruke skolens uterom bevisst i forhold
til elever/grupper med spesielle behov.
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Oppsummering
Prosjektet har bidratt til et positivt miljø knyttet til
skolen. Gjennom møtevirksomhet og dugnad har
alle involverte opplevd et meningsfullt arbeidsfellesskap. De har fått et eierforhold til skolen. De pene
omgivelsene har invitert elever og foreldre til å ta
vare på uteområdet. Hagene får stå i fred. Har noen
besøk, tar de gjestene med og viser stolt fram skolegården.
Økte muligheter for utfoldelse og aktivitet, har hatt
positiv effekt på atmosfæren ute. Vi har merket en
tydelig nedgang i konflikter i friminuttene. Området
brukes også utenom skoletida av både barn, ungdom og voksne.
Vi har ikke fått til et forpliktene samarbeid med en
gård. Det er ingen gårder i skolens umiddelbare
nærhet. Lang transport gjør det til et økonomisk
spørsmål.
Arbeidsgruppa, både foreldrene og pedagogene,
har drevet en betydelig utadrettet virksomhet. Vi får
stadige henvendelser fra andre skoler som ønsker
råd og veiledning i forhold til utvikling av eget utemiljø, og fra andre interesserte som ønsker informasjon om skolegårdsprosjektet vårt.
Burde det vært stilt større forpliktende krav til
vertskommunen (økonomi, prosjekt- og byggeledelse m.m.) med et så omfattende prosjekt? Burde
rådmannen underskrevet kontrakten?
Integrering av utearealet i det pedagogiske
utviklingsarbeidet
Levande skule med økologisk hagebruk er et av
satsingsområdene ved Medkila skole. Målet er at
det skal bli en del av natur- og miljøundervisninga

Teamlederne representerer alle satsingsområdene.
Det pedagogiske personalet er også organisert i
arbeidsgrupper innenfor de ulike satsingsområdene. I disse gruppene er alle teamene representert. Målet er å utarbeide planer for alle områdene, bl.a. skolehage, uteskole og natur og miljø.
Tanken er også at medlemmene i arbeidsgruppene
skal ansvarliggjøres i forhold til teamene med informasjon og sin kompetanse innenfor sitt område
slik at vi får kompetanseheving i hele personalet.
På denne måten sikres faglig utvikling og kommunikasjon mellom arbeidsgrupper og team. Hvordan

få elevene med i planprosessen? Burde elevrådet
ved skolen vært representert i arbeidsgruppa for
Levande Skule?
Veien videre for Medkila skole
Vi har brukt mye tid på å sikre økonomien og
fysisk tilrettelegging av utearealet. Selv om det
fortsatt gjenstår en del av den fysiske utforminga,
har vi nå valgt å fokusere på pedagogisk bruk av
det området som er ferdigstilt, spesielt økologisk
hagebruk og vedlikehold. Vi mangler p.t. økonomiske ressurser til å fullføre prosjektet.

Luking i kjøkkenhagen

/uteskolen. Andre satsingsområder på skolen er IT,
PSM (Positivt Skolemiljø) og spesialundervisning
(spesielt sosioemosjonelle problemer)
Det pedagogiske personalet er organisert i team
med hver sin teamleder. Disse utgjør plangruppa
sammen med rektor og leder av SFO.

REKTOR

PROSJEKTKOORDINATOR

DUGNAD

ØKONOMI

PLANGRUPPE
REKTOR
LEDER SFO
TEAMLEDERE

VEDLIKEHOLD

ARB. GR. SPES. PED.

TEAM
1. og 2. kl.

TEAM
6. og 7. kl.

HAGEBRUK

ARB. GR. HAGEBRUK

TEAM

ELEVER
TEAM
3. og 4. kl.
Teammodell

TEAM
5. kl.
Organisering av virksomheten i forhold til Levande
Skule

En av utfordringene er å utvikle forpliktende planer
for skolen i samsvar med L97. Vi har erfart at praktisk hagearbeid krever omorganisering av pedagogiske ressurser. I perioder om våren og høsten
kreves en "hagebruker" med pedagogisk kompetanse som kan ta imot elevgrupper ute. Med
dagens rammer til skolen er dette en betydelig
utfordring.
Utstyr og materiell (jord, frø, planter, litteratur
m.m.) til daglig drift bør defineres som skolemateriell, og taes inn i skolens budsjett.
Mange av personalet oppfatter prosjektet som foreldrenes og arbeidsgruppas prosjekt. Gjennom
kompetanseheving, systembygging og informasjon
vil vi prøve å skape engasjement hos de ansatte.
Arbeidsgruppa for hagebruk innehar ikke tilstrekkelig kompetanse innenfor økologisk hagebruk. Vi må
sette av tid til kompetanseheving, både teoretisk
og praktisk, og hente inn motiverende personer
utenfra. Kan man forvente engasjement/interesse
hos hele personalet? Er det riktig ressursbruk å
sende alle ved skolen på kurs i f.eks. økologisk
hagebruk?
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En annen stor utfordring er å vedlikeholde det
allerede etablerte området for å hindre forfall. I tillegg til dugnadsinnsats fra foreldrene, ser vi
mange pedagogiske muligheter gjennom praktisk
tilrettelagt arbeid, spesielt for elever med sosioemosjonelle problem som ikke mestrer den tradisjonelle skolehverdagen.
En av intensjonene med prosjektet Levande skule,
er at pilotskolene skal fungere som lokale kompetansesentre for skoler som vil starte liknende utviklingsarbeid. Medkila skole har allerede fått denne
rollen gjennom mange henvendelser fra andre som
vil ha råd og veiledning for utvikling av skolens utemiljø. Skal vi i framtida kunne ivareta rollen som
lokalt ressurssenter på en tilfredsstillende måte, må
skolen tilføres økonomiske ressurser. Det vil også
være nødvendig med ei systematisk kompetanseheving for skolens kontaktpersoner. I den forbindelse
ser vi for oss et formelt samarbeid med Rå videregående skole i Kvæfjord, et av de regionale kursstedene for Levande skule.
Hvilke samarbeidsmuligheter har Medkila skole
med den pedagogiske høgskolen i Tromsø som
har startet desentralisert lærerutdanning i Harstad
i år? Kanskje vi kan bidra med forelesninger i uteskolepedagogikk/økologisk hagebruk og praksisplasser, eventuelt motta besøk av studentgrupper?
Samarbeid med foreldre
I kapittel 6 vil vi beskrive samarbeid mellom skole
og foreldre nærmere.
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Forestilling i amfiet

hagebruket i tilknytning til gården. Vår utfordring
ble hva vi kunne gjøre med det nære uteområdet.
Et område i et sterkt skrånende terreng, med mye
stein, knauser og fjellbjørkeskog, og hvor snøen
ligger ca. 6 måneder av skoleåret. Utfordringen ble
blant annet å kunne ta området mer i bruk vinterstid. Her var det å starte i en ende, som både
pedagogisk, økonomisk, og dugnadsmessig var
forsvarlig.

Bakgrunn
Skjelnan skole har i 11 år drevet uteskole 4 uker i
året knyttet til et nord-norsk kombinasjonsbruk i
skolens nærområde. Her har vi drevet aktiviteter
innenfor gårdsarbeid, fiske, utmarksarbeid/friluftsliv
og hushold/nærmiljø. Disse ukene ser vi har stor
betydning for læring og trivsel. Vi har derfor lenge
hatt et sterkt ønske om å kunne ta skolens nære
uterom mer i bruk i undervisninga. Vi ønsker en
skole som gir elevene læring for livet i et læringsmiljø som fremmer undring, kreativitet, medansvar,
trivsel, trygghet, samarbeid, forståelse og respekt
for alt levende som de har rundt seg.

Utfordringer
Skjelnan skole kom med i
prosjektet i siste pulje. Vår
skole er den skolen som
ligger lengst nord og som
klimatisk sett har den korteste barmark-sesongen.
Fordi skolen allerede har
en nær tilknytning til gård
og gårdsdrift var det naturlig å fortsette det meste av

Prosess
Det ble etablert ei arbeidsgruppe på skolen bestående av lærere, foreldre og veiledningsteam.
Planprosessen startet med at vi hadde en idedugnad blant lærere, elever og hvor også foreldrerådet
fikk komme med innspill. Her kom det fram en
mengde forslag på hva vi
kunne gjøre for å forbedre
og utnytte vårt uterom.
Ut fra dette arbeidet veiledningsteamet.
Det ble informert om prosjektet i alle klasser
gjennom elevråd og foreldreråd.
Det ble søkt om midler til
prosjektet. Dette var et
samarbeid mellom skolen
og foreldrene.
Noen av aktivitetene som var foreslått, ble raskt
igangsatt. Dette var aktiviteter der elevene i samarbeid med lærerne kunne gjøre arbeid som en del
av undervisninga. Elevene opparbeidet blomsterbed og plantet stauder, de plantet i blomsterkasser, malte paradiser i mange varianter, reparerte trapp og snekret bruer over bekken og det ble
murt grill. Lærere satte opp balanseapparater og

Skjelnan skole
Prosjekt
Adresse

Skjelnan skole
9022 Krokelvdalen

Antall elever
Areal:
Antall m2/elev

261
15.000 m2
57,5m2

Byggeår:
Fase 1
Fase 2-3

1998 - 2000
2000 - 2002

Finansiering:
Tromsø kommune
Fylkeshelsesjefen i Troms
Tippemidler til
nærmiljøanlegg:
Skileikanlegg
Balløkke
Statens utdanningskontor
Pedagogisk arbeid -2 år
Levande skule
Foreldrerådet
Norges skiforbund
Dugnadstimer
Bearbeidet areal:

100.00,20.000,-

125.000,165.000,50.000,100.000,26.000,14.800,ca. 200
5.200 m2
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har en del penger til dette prosjektet som vi planlegger vår/høst 2000.
Høsten 1999 ble det bygd hønsehus på gården.
Her sto en av foreldrene som byggmester med elever som medhjelpere til snekring og maling.
Vinteren 1998 hadde lærerne inspirerende kurs
med Asbjørn Flemmen som foreleser og veileder i
opparbeidelse av skileikområde. Det ble opparbeidet anlegg i snø, med hopp, slalåmbakke, kuler,
staup, orgeltramp og langrennsløype.
Høsten/vinteren 1999/00 har foreldrerådet lagt ned
ca. 2000 dugnadstimer på å lage et permanent skileikanlegg. Det ble hugget ut 3 løypetraseer og
knust bort stein og berg. Dette arbeidet utførte en
lokal entrepenør. Lysstolper med flombelysning
lyser nå opp i den mørke vinteren.
Lærerne har brukt planleggingstid til å opparbeide
kuler og staup, orgeltramp, hopp og snowboardløype. Elevene har gått opp og merket løyper. For
1. og 2. klasse er det utviklet et eget pedagogisk
opplegg for bruk av det nære uterommet gjennom
skoleåret.
labyrint, hvor den motoriske utfordringen står i
fokus.
I februar –99 var planen for uteområdet ferdig. Da
deler av denne skulle settes ut i livet viste det seg
at flere av forslagene ikke kunne la seg gjennomføre blant annet på grunn av grunnforhold og
manglende tekniske beregninger. Kommunen stoppet derfor det planlagte sandbassenget og balløkker.
Det arbeides nå med nye beregninger for opparbeidelse av balløkker. Det ble høsten -99 lagt ut
1500m3 fyllmasse hvor balløkkene skal være. Vi
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Våren/høsten 2000 har skolen på planen å sette
opp et uteromshus. Dette vil være delt i to , hvor
det ene rommet er beregnet som varmestue med
grill mens det andre rommet skal være et rom for
feltarbeid.
Vurdering
Skolen vår har et unikt uteområde til å være en
byskole. Vi grenser til friareal og har fjære, skog,
myr og fjell i gangavstand. Vårt mål er å i enda
større grad benytte dette i undervisninga, samtidig
som vi må ta vare på området. Faren for slitasje er
stor fordi området brukes i skoletida, i SFO tida og

på ettermiddagstid.
Vi ønsker aktive elever og har sett at de enkle
apparatene som er satt opp blir flittig benyttet.
Skileikområdet som ble skolen største løft, er et
utrolig dugnadsarbeid utført i en årstid da både
klima og lys holder de fleste inne. Med 2000 dugnadstimer fra foreldrenes side pluss kostnader til
materiell sier det seg selv at dette aldri hadde latt
seg realisere dersom vi hadde måttet leie hjelp til
arbeidet.

At anlegget i dag står ferdig og er i bruk av svært
mange elever både i skoletida og på ettermiddagstid, kan vi takke idealister blant foreldrene som har
gått sammen og løftet i flokk.

Vinteruka som arrangeres på skolen har fått permanent plass på planen. Her har lærerne lagt ned
et solid pedagogisk arbeid både i forhold til teori
og praktiske aktiviteter.

For elevene har først og fremst skianlegget gitt
dem muligheten for å kunne aktivisere seg positivt
i friminutter. Her er akebakke, skileik for alle og de
største har funnet sin utfordring i snowboardløypa.
Lysløypa gir oss også god anledning til å bruke
skiene. Spesielt i den mørke tida på året har vi fått
et fantastisk tilbud. Kommunen stiller med tråkkemaskin.

Prosjektet har satt i gang en prosess som vi må
følge opp. Det tok litt tid før vi kom skikkelig i gang,
men vi har planer som skal realiseres, og vet at nye
ideer vil komme. Det er viktig at vi fortsetter prosessen med å oppruste uterommet som skal være en
arena for trivsel og læring i mange år framover.
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met skulle komme i en aktiv dialog med skolens
bygninger. Slik ville vi forsøke å styrke båndene
mellom skole, hjem og lokalsamfunnet.

Bakgrunn
Steinerskolen i Stavanger ble som siste av åtte
skoler plukket ut til å få pilotstatus i prosjektet
Levande skule. Skolen er i den spesielle situasjonen at dens arkitekter er med i veiledningsteamet
med de muligheter det gir for et samspill mellom
bygninger og uteareal. Vi fikk her muligheten til å
forme skolegården og skolebygningene i et helhetlig grep og ble valgt til pionerskole med særlig henblikk på dette.
Intensjoner
Skolen ønsket å stemme opp uterommet,- med
planter og vann, stein og stokker. Vi ville lage utearealet slik at det kunne synliggjøre naturfagene,
og bli en øvingsarena for iakttakelse , estetisk oppdragelse, og evne til å ha omsorg for omgivelsene
og hverandre. Gjennom praktisk å forbinde seg
med sin lille del av fellesområdet, skulle elevene
gis anledning til å kunne utvikle et øye for det
vakre. Med hjelp fra fagfolk i landskapsforming,
skulptur, hagebruk, gjennom dugnadsinnsats fra
foreldre og i aktivt samarbeid mellom lærere og
elever, skulle uterommet bli forvandlet. I samspill
med skolens arkitekter, ønsket vi også at uterom-

Utfordringer
I det meste av prosjekttiden har Steinerskolen i
Stavanger stått midt oppi et eget byggeprosjekt,
det 4 . i rekken. Store deler av skoleplassen har
under Levande skule-tiden vært byggeplass, og
bearbeidelse av utearealet har på noen områder
kun vært av en midlertidig karakter. Å måtte ta
med både kortsiktige og langsiktige løsninger for
uteområdet, har krevd ekstra omtanke, og har til
dels forskjøvet ferdigstillingen. Her har det vært en
utfordring å få kalibrert planleggere, utførere og
skolens lærere til felles enighet om hva som skulle
prioriteres. Arbeidet med skolehagen er et eksempel på et område som ikke har kommet til ferdigstillelse. Dette uteområdet måtte i skoleåret 98/99
taes i bruk som midlertidig lekeplass for lavtrinnet
og skolefritidsordningen. Et trangt økonomisk budsjett gjorde at ressursene i hovedsak måtte settes
inn på noen få felter hvor arbeidene allerede var
prioritert igangsatt. Dette krevet ekstra oppmerksomhet både av arbeidsgruppen og veiledningsteamet uten at vi derved klarte å få til en god fremdrift på utførelsen.
Prosess
Planleggingsprosessen er blitt viet stor oppmerksomhet. Det er blitt holdt ulike foredrag for foreldregruppen, med oppfordring til konkrete innspill. Alle
elevene ved skolen, som består av barnehage,
barne, -ungdom og videregående skole, har blitt
spurt om ulike synspunkter og konkrete innspill på
utformingen av skolens uterom. Veiledningsteamet
m.fl. har hatt inspirasjonssamlinger for foreldre og
interesserte. lærerne har i en undersøkelse gått

Steinerskolen i
Stavanger
Prosjekt
Adresse

Steinerskole
Skolevollen 19
4017 Stavanger

Antall elever:
Skolen
Barnehagen

250
72

Tomteareal:
Antall m2/elev

12.840m2
40 m2

Veiledningsteam:
Arbeidsgruppen HUS:
Arkitekt
Arkitekt
Parksjef
Skolehagelærer

Espen Tharaldsen
Ole Rasmus Nygaard
Torgeir Esig Sørensen
Linda Jolly

Byggeår

1990, 91, 94 og 99

Finansiering:
Stavanger kommune:
Miljøutvalget
Kult., idrett, kirke
Levande skule
Steinerskolens byggefond

25.000,105.000,100.000,100.000,-
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Arbeidsgruppen har i for liten grad klart å trekke
inn foreldrenes ressurser, både i arbeidet med
gjennomførig og drift, og for å få frem en større
økonomi. I arbeidet med å inspirere og motta innspill fra kollegiet, har det vært av avgjørende
betydning å finne en form som også forplikter. Her
er det viktig at Arbeidsgruppen er lydhør, men
også aktiv med å gi tilbakemeldinger og delegere
oppgaver til kollegene.

igjennom alle fag, og prøvd å finne ideer for for å
få utearealet til å fungere som læringsarena. Fra
dette arbeidet fløt mange synspunkter som ble
brukt av arkitektene / veiledningsteamet til å utarbeide en skisse til helhetsplan .
Veiledningsteamet har lagt ned et betydelig arbeid i
denne planen, som skal kunne fungere også lenge
etter Levende skule-fasen. Uteområdet har blitt
sonedelt slik at de ulike aldersgrupper har hver sine
hovedområder, hvor noen steder er avdelt og
skjermet, mens andre områder henvender seg til
alle brukere. I tillegg til slike "revirhensyn", fanger
planen også opp forholdet til bygningene (også de
fremtidige), solforhold, trafikk, dyrknings-områder og
forhold til naboskap. Helhetsplanen, med foreløpig
19 hovedpunkter, ble laget med utgangspunkt i
ønsker fra foreldre, barn og lærere. Av disse er en
del under utføring, en del venter på finansiering og
initiativrike "bærere".
Arbeidet med detaljering av de enkelte deler, taes
opp etterhvert som gjennomføringslysten blir tilstrekkelig til at prosjektene kan finansieres og
bemannes.

Vi har gjort befaringer i skolens nærområder sammen med kommunen for å finne egnet område for
en skatepark. Elever har deltatt i oppmåling av
områdene, de har laget ulike modeller av rampene
og vi har hatt planleggingsmøter med Stavanger
skategruppe, kommunal avd. Kultur, idrett og kirke
og veiledningsteamet. Dette prosjektet ser nå ut til
å ende et stykke vekk fra Steinerskolen, og plasseres sannsynligvis ved en nærliggene skole.
Skolehagen har vært litt tung å få i gang. Vi har
brukt lang tid til å finne de personer som kunne ta
denne oppgaven på seg. Dette er en viktig prosess
hele skolen må gå inn i og bære.
Vi har ved skolen en Levande skule- foreldrerepresentant i hver klasse som skal være kommunikasjonskanal for arbeidsgruppen og bringe informasjon og inspirasjon til og fra klassenes foreldremøter. Alle klasser/foreldre har fått adoptere et utvalgt
område hvor de sammen med lærer og foreldre
driver dugnad, pleie og vedlikeholdsarbeid. I foreldrearbeidet er det en gylden regel at man aldri
kan gi for mye informasjon.
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Gjennomføring
Sommeren 1998 ble det ut fra arbeidet med helhetsplanen detaljutformet en liten del som innramming om området for skolehagen. Første skritt med
hagen ble tatt med opprydding og utlegging av jord
med sand over, slik at den midlertidig kunne fungere som lekeplass, med ildsted, sandkasse og
provisoriske lekeapparater. Skolehagetomten ble
avskjermet med jordvoller. Det ble så startet et
arbeid med uteklasserom, en steinsetting som ble
døpt "Stonehenge".
I tilknytning til til skolehagen, kom så forslag fra en
av lærerne om å lage en "planethage". En hage
som kunne være et hjelpemiddel i undervisningen i
fagene astronomi, matematikk, mytologi, religionshistorie, botanikk, geologi og hagearbeid. Den ble
anlagt slik at den kunne anskueliggjøre planetenes
innbyrdes avstand i verdensrommet, og deres relative størrelser. Solen og de indre planetene står
sentralt i "Stonehenge-" området Dette er også en
viktig inngangsport til skolen. Benker og sitteplasser blir anlagt for å invitere til kommunikasjon,
inspirasjon og studium. Solsystem-modellen vil
med sine markører være fordelt utover hele skolens uterom. Planethagen forbinder bygningen,
hagen og landskapselementer i skoleområdet til en
enhet. Solsteinen er utformet som et solur.

og det bygges et geologiberg med norske bergarter. Beplantning med busker og blomster, er utført
på dugnad av elever og foreldre, det arbeides nå
med en lang buebenk for uteklasserommet som
skal ligge her. Til planethagen har 1.videregående
funnet egnet målestokk og gjort utmåling av planetbanene, og arbeider nå med små skulpturer
som skal markere himmelegemene. Barna fra skolefritidsordningen har vært med på utgraving av
Pluto-brønnen. 10. klasse har gjennomført prosjekt
med legging av steinheller, 3. videregående har
lagt steintrapper og stein/planetringer. 8.kl arbeider
med soluret.
Et annet prioritert prosjekt er 2. og 3. klasses lille
kjøkkenhage, og sandkasse i trygge nære omgivelser ikke langt fra klasserommet. Dette er klargjort
er for vårens pionerarbeid. 2. og 3. klasse har også
fått anlagt bed og plantet blomsterløk i området
rundt nybygget.

I området rundt solen skal zodiakkretsen bli
fremstilt. Her skal det også lages en skyggekalender. For hver planet er det blitt laget en
skulptur, som viser astronomiske fakta og som
på en kunstnerisk måte fremstiller egenskapene til guden planeten er oppkalt etter. Jupiter
står sentralt i skolehagen. Saturn er plassert i
skjæringspunktet av skolebygningenes fluktlinjer. Uranus står på den sentrale delen av
skolegården. Neptun er strandet ved siden av
bekken. Pluto er nedsenket i en liten brønn i
det ytterste hjørnet av eiendommen. Videre
plantes planet- korrelerte vekster i områdene

har i tillegg ønsket seg penger til trær til bursdagen, og de har nå skaffet skolen to kirsebærtrær.
Kompost er blitt anlagt våren 1999 og er nå omarbeidet og utbedret. Varmkomposteringsdunk har vi etter
søknad fått gratis fra kommunen. Rundt verkstedsbrakkene er det laget mur, nytt bed og gangsti.
Paviljongene for ungdomstrinnet er opprustet og
utbedret. Uværskur er etablert gjennom overdekning av inngangssonen.
Våren 1999 ble det i samarbeid med Ullandhaug
økologiske gård, laget enda en kjøkkenhage, på
barnehagens uteområdet.
Det har i elevprosjekter på de videregående trinn
blitt laget diverse lekeapparater med fokus på
utvikling av barnas motoriske ferdigheter og dessuten stimulering av deres estetiske sans.

9. klasse har hatt
ugras-studium med
luking, 6. klasse har
plantet busker og
trær. Skolens innkjørsel er blitt utbedret og nyanlagt,
eiketrær er plantet
ved innkjørselen og
bjørk og svartor ved
nybygget. Disse
trærne var en gave
fra Stavanger kommune som en del av
prosjekt
Tusenårstreet.
Elever i 2. klasse
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I flukt med ruinen av fjøset har vi bygd ei scene.
I forkanten av scena ligger en skråning bestående
av grunnfjell. Fjellet stakk opp gjennom grastorva
flere steder, så vi fant ut at om vi fikk rengjort fjellet ville vi få et flott,
naturlig amfi. Gras
og jord ble skrapt
vekk av ei lita gravemaskin og brannvesenet spylte fjellet
rent. Resultatet ble
utrolig flott! I tillegg til et amfi fikk vi et geologiområde som viser forskjellige bergarter og foldinger.
Bakgrunn
Tangen skole ligger i naturskjønne omgivelser
innerst i Tangenvika, som er en av Mjøsas fjordarmer. Vi har et enormt flott uteområde som åpner
for stor aktivitet på mange plan. Historisk sett er vi
også på meget spennende grunn.
Intensjoner
Skolen hadde lenge hatt et ønske om å få hjelp til å
lage en helhetlig plan for sitt uteområde som leke-,
og læringsarena. Prosjektet "Levande skule" kom
dalende som en stor mulighet. Vi søkte, og fikk
være med.
Historikk
Tangen skole har sin begynnelse på Tangen gard.
Den ble gitt i gave til Tangen som kirke- og skoletomt i 1837. Tangen gard ble nå hetende "Klokkergården", og det er tett inntil disse husene at skolebygningene ble bygd. Klokkergården ble utsatt for
en liten brann i ene delen i 1981. Stange kommune
bestemte å rive denne ærverdige bygningen. Låven
ble revet noe senere, mens fjøset var revet før. Et
lite stabbur ble solgt. Det er her vi nå har noe av
vårt flotte uteområde nær skolen.

I stallruinen, som var et hus for seg sjøl inne i
låven, har vi lagd staudebed. Rundt er det lagt heller og laget til stenbenker som gir en lun stille krok
å sette seg i.
Låvebrua ville vi bevare, om enn i en noe annen
form. Den blir til ei trapp til å gå og sitte i antagelig
med blomster på og omkring.
Garden hadde grønnsakhage, bærhage, epletrær,
kirsebær og syrin. Det meste er slettet etter at folk
og hus ble borte, men den gamle historien gir oss
enda en inspirasjon til å bygge noe opp igjen på
de samme tomtene.
Utfordringer
Søknaden om deltagelse i pilotprosjektet ble i all
hast sendt, uten at andre enn rektor, FAU og
enkelte lærere var skikkelig innforstått med hva

Tangen skole
Prosjekt
Adresse
Antall elever
Skolens uteareal:
Skoleplassen
Jordet
Skogen langs elva
Veiledningsteam:
Landskapsarkitekt

Tangen skole
Tangenvegen 47
2337 Tangen
156
6000 m2
15.000 m2
9.000 m2

Arkitekt
Hageveileder
Pedagogisk veileder

Ida Kristin Lee
Marianne Leisner
Rolf Jacobsen
Franka S. Pedersen
Trond Vidar Wedum

Byggeår

1998 - 2000

Kostnader:
Halmhuset
Uteområde

ca. 330.000,ca 100.000,-

Finansiering:
Levande skule
Stange kommune
Skoleetaten
Stat. utd. kont.
FAU og dugnad
Gaver o.a.
Åpen dag i Halmhuset
Stange/Romedal
brannkasse
Elevers småsalg
Lån
Bearbeidet uteareal:

100. 000,589 000,10.000
12.500,100 000,3 000,8.000,35.000,500,65.000,200 m2 per elev
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dette innebar. Det ble en stor utfordring å motivere
lærere og foreldre i etterkant. Dette har vi dessverre hatt som et etterslep i hele prosjektperioden.
Det er i seg selv en stor utfordring å få folk til å
innse at barn i ei jord- og skogbruksbygd som
Tangen, ikke skiller seg mye fra barn i en sentrumsskolenår det gjelder kunnskaper om og erfaringer med jord og skog. De aller fleste ble likevel
med etter at tanker og planer ble lagt fram. L -97
var grei å bruke som en begrunnelse for at prosjektet var "midt i blinken" for oss.
Oppgradering av lekeområdet, forskjønning av uteområdet (blomsterbed, planting av trær osv.), opparbeidelse av skolehage og bygging av hagebrukshus, har gitt oss mange utfordringer innenfor
trange økonomiske rammer.
i tillegg gjenstår det å integrere uteaktivitetene i
klassenes fagplaner.
Prosess
Tangen Menighets barnehage (skolens nærmeste
nabo) og SFO (skolefritidsordningen), ønsket å
delta i prosjektets arbeidsgruppe, som ellers besto
av lærere, foreldre og vaktmester.
Veiledningsteamet var aktive deltagere underveis.
Før det i det heletatt var snakk om pilotprosjektet,
hadde deler av "reformgruppa" (i forhold til 6-års
reformen) sett på løsninger for å forbedre uterommet. Mange av deres tanker ble begynnelsen på
den helhetlige planen som vi nå gikk i gang med.
Våren –98 var en god del ting på plass i planen,
og noen av forbedringene/forandringene ble utført
på dugnad blant foreldrene. (Utescene m. naturlig
amfi, sandbasseng, scateboardrampe og restaurering av gammel grunnmur.) Behovet for et hagebrukshus med plass for redskaper, trillebårer,
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høner og kaniner meldte seg raskt. Høsten -98,
vinter og vår -99 sto i planleggingens tegn.
Landskapsarkitekten ble skiftet ut, Marianne
Leisner og Rolf Jacobsen kom bedre til nytte i vår
framdriftsplan på dette tidspunkt.
Elevene har vært deltagende i rydding av busker
og kratt, vedhogst, planting og planlegging.
Temadager vår og høst for hele skolen har vært en
meget positiv løsning på mange arbeidsoppgaver.
Vår -99 hadde vi stor-dugnad som gikk over tre
dager og kvelder der foreldre, elever, lærere, landskapsarkitekt og landskapsarkitektstudenter fra Ås
deltok.
Sommer og høst -99 kom hagebrukshuset på
plass, et nydelig halmhus! Vinter og vår 2000 blir
brukt til å utarbeide fagplaner og årsplaner for
pedagogisk bruk. Dette er et meget viktig arbeid.
Foreldre og lærere er redde for at arbeidet på uteområdet skal komme oppå alt det andre og "ta" tid
fra fagene. Vi har prioritert et seminar over to
dager der vi får hjelp utenfra. (Petter Lexander,
konsulent i Det norske skogselskap). Rektor og ei
økonomigruppe bestående av foreldre har vært
aktive med å søke om økonomisk støtte. Vi kunne

nok ha ønsket oss større giverglede, men det har
da kommet en del penger ut av det. Foreldrenes
innsats i forhold til basar med diverse aktiviteter og
åpne dager i Halmhuset har gitt oss mest penger
ved siden av "Levande skule" og "reformpenger"
fra Stange kommune.
Løsning
Skolens uteområde har fått en plan som vil ivareta
alle skolens ønsker: leke-, og læringsarena.
Her er husker, sandbasseng, lekebåt, lekestue,
"lekeskog", scateboardrampe, sklie (enda ikke
bygd), fotballbane, klatrestativ, uteklasserom,
fuglekassesti, fuglematehus, utescene med naturlig amfi, blomsterbed, bjørkeallé, stille "rom" for
lesing og prat, kaninbur, hagebrukshus, skolehageparseller for alle klasser, kompost, aktivitetsområde med tau og stokker for klatring, jorde for dyrking
på større arealer (poteter, havre, lin), en fin frukthage …"you name it!".
Vurdering
Tangen skole har de beste forutsetninger når det
gjelder uteområdet. Skolen ligger helt i utkanten av
et lite sentrum, vi er ikke mye plaget av hærverk
sjøl om området er mye i bruk på ettermiddager og
kvelder. I en periode var unger fra en campingplass som ligger like ved et problem, men etter at
vi kom i positiv kontakt med dem som driver plassen, ser det ut til at dette har løst seg greit.
Skolens kaniner var på "ferie" på campingplassen
sommeren 1999! Trær, blomster og busker som ble
plantet vår –99 må selvfølgelig få tid til å vokse
opp, men allerede nå kan vi se konturene av et
utrolig frodig og vakkert uteområde.
Dugnader ute og inne (basar) har hatt mye å si for
ungenes forhold til skolen sin. Noen foreldre syns
til tider det har blitt krevd for mye av dem, men de

aller fleste har stilt opp med liv og lyst. Dette arbeidet gjør noe med hele det sosiale livet på skolen.
Den økonomiske siden av prosjektet er den som
har slitt hardest på prosjektledelsen. - En evig
kamp for å skaffe nok penger. Kommunen kunne
nok ha vært bedre forberedt på hva det burde
innebære for dem å ha en av sine skoler med i
dette prosjektet. Vi har lært utrolig mye, både på
godt og vondt. Erfaringene deles gjerne med
andre!

Inngang til frukthagen

Spesiell del
Fuglekassestien
Vår pedagogiske veileder, Trond Vidar Wedum
(lektor ved Lærerhøgskolen på Hamar) har vært til
utrolig stor hjelp og inspirasjon.
En fuglekassesti bestående av 20 fuglekasser er
et av prosjektene han har hjulpet oss i gang med.
5. klasse i skoleåret 98/99 fikk gleden av å henge
opp kassene. De fleste ble laget på skolen.
Kassene ble hengt så lavt at ungene kan titte ned i
dem og følge med på det som skjer i løpet av
ruge- og klekkeperioden. Det er utrolig spennende!
Lærerhøgskolen på Hamar har i samarbeid med
andre utformet et dataprogram for registreringer av
livet rundt fuglekassene. Fugleart, antall egg og
unger, osv. Meningen er at vi skal kunne arbeide
med matematikk og datateknologi parallelt med
fugleregistreringen.
Uteklasserommet
Trond Vidar Wedum har også laget et flott uteklasserom til oss. 7 gruppebord er satt sammen av
grove rundstokker som danner bord med faste
benker. Arbeidet ble til dels gjort i samarbeid med
studenter ved Lærerhøgskolen på Hamar.
Vi gleder oss til å ta klasserommet i bruk for fullt
våren 2000. Gruppebordene står plassert nedenfor
Halmhuset, med flott utsikt over Tangenvika! Tenk
så inspirerende å sitte i disse fredelige omgivelsene med sine arbeidsoppgaver!
Lekeområde med stokker og tau
Et stykke unna selve skoleplassen har vi fått et
spennende lekeområde bygd inn i en liten skogteig. Det ble til ved at Trond Vidar Wedum
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ønsket å gi noen av sine studenter en praktisk
oppgave. De fikk tau, noen grove rundstokker og
planker, sag, hammer og spiker til disposisjon.
Oppgaven var å lage "noe" som kunne utfordre
ungene fysisk. Dette skulle utføres på ca. en og en
halv time! Resultatet ble flott! Her kan ungene klatre, ballansere, gå "armgang" og sitte stille på små
hyller mellom grove greiner.
Vikselva
Ikke langt fra nevnte
lekeområde går
Vikselva. Denne elva
har en utrolig rik historie. Her var energi
nok til sagbruk,
mølle, spikerverk,
garveri og kraftstasjon. Ved elva var
det butikk, og gardsbruk. Der Vikselva
renner ut i Mjøsa lå
ei dampskipskai.
Lokalhistorie blir med ett utrolig spennende.
Dessverre er det få rester igjen, men noen tufter
finnes, og for de små er det spennende å gå på
skattejakt.
Dueslaget
I en helhetsplan har det fra planleggere vært
ønske om et dueslag som en slags markering for
den "Levande skulen", og som en fôringsplass for
småfugler. Dueslaget står nå på et høgt, godt synlig sted. Det er satt opp på en toarmet trestamme,
med smidd værhane og retningsmarkering N-S-ØV på toppen. Dueslaget er flott, men likevel har vi
bestemt oss for å lage et nytt. Det må bygges i en
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høgere konstruksjon for å se finere
ut og virkelig vises som et markeringspunkt.
Skolehagen
Skolehagen har til nå vært i drift i 23 år, men midlertidig og med firkantede parseller til hver klasse.
I vår skal vi få til den egentlige skolehagen. Den skal omkranse tunet
rundt Halmhuset mot sør som en
halvsirkel med en parsell for hver
klasse. Hver klasse skal ha planter som vi kan
knytte til fagplanene i L -97, men også noe som
klassene sjøl har lyst på, til kos og spising. Inn mot
tunet skal hageparsellene avsluttes med stauder
og/eller urter. I tillegg til hagen skal vi ha en åker
for potet, én for havre og én for lin.
Frukthagen
Frukthagen vår ble til under ei temauke mai -99.
Den er tegnet og iverksatt av Marianne Leisner
som hadde med seg 4 studenter fra Ås. Hagen er
en labyrint som for en stor del er omkranset av pilflettingsgjerder. Små "pyntehus" av pilfletting gjør
også hagen morsommere.

Vi har en lind som tuntre, flere tuja, epletrær, plommetrær, morelltre, kirsebærtre, bringebær, solbær,
rips og stikkelsbær. Noen stener og blomster pynter opp innimellom.
Halmhuset
Tanken begynte slik: Prosjektlederene, Marit og
Anne, deltok på kurset "Skolehagen som økologisk
og tverrfaglig læringsarena". Der ble vi, gjennom
Marianne Leisner, kjent med "Norsk jord- og
halmbyggerforening". Siden vi nå skulle starte med
skolehage og noen dyr, hadde vi behov for et
hagebrukshus med arbeidsrom, lagerplass for
hageredskaper og et rom for høner. Med tanke på
halmen som et stort overskuddsproblem på
Hedmarksbygdene, ble det spennende å utnytte
denne på en konstruktiv måte. Det ble en forholdsvis lang og tung veg før vi kom i gang. Det var vanskelig å få planene igjennom i kommunen. Kanskje
fordi dette er noe nytt, tomtespørsmålet, grunnen
bestående av mye leire og finansieringen. Nå står
likevel huset der - i hovedtrekk ferdig og malt - som
et eventyrhus.
Rolf Jakobsen har tegnet huset og "Norsk jord- og
halmbyggerforening" var sterkt medvirkende. De
arrangerte kurs, med 15 deltagere, for å få halmveggene på plass.
Huset er utvendig ca 80 m2 og innvendig ca 60m2.
Vi har fått et arbeidsrom/stue på ca 30 m2, et
lagerrom med garderobeplass og et hønsehus.
Loftet/hemsen har golv oppe og er et stort og godt
kaldtlager. Mot sør er det planlagt et ca 20m2 stort
drivhus i glass, men vi har ikke penger til det i første omgang.
Huset har en grundig gravd tomt p.g.a. vår leirholdige jord. Grunnmuren er laget av såleblokker og

Leca. Isolasjon av tresonittplater, isopor og styrofom. Hele grunnmuren er fylt opp med pukk utvendig og innvendig før støping.
Gulvet er i betong. Da bygget er så stort, måtte vi
ha reisverket i tre, taksperrene og taket på plass
før halmen kunne "bygges på plass" under kurset.
Det er brukt små halmballer, 45 x 96 cm.
Senere er det klint på 3 lag av ei blanding bestående av leire, sand, halmhakk og hestemøkk.
Innvendige vegger er overtrukket med rugmjølsmaling. Det er panel på deleveggene. Vi har også
benyttet en annen gammel byggeteknikk - en kubbevegg i kløvd bjørkeved og en i tørr rundstokk av

gran. Sammenføyinga er ei blanding av leire, sand
og halmhakk.
Det interessante er at det finnes et hønehus på
Tangen bygd i halm i 1953, og folk kjenner til ei
stue som ble satt opp av kubber av to damer.
Antagelig på grunn av lite penger og at de kunne
greie det sjøl.
Huset kostet ca 330.000 kr, men da hadde vi fått
reduserte byggvarepriser, hatt mye gratishjelp osv..
Vi har strevd mye med finansieringa. Snekker ble
leid inn for grunnarbeidet og ellers alt snekkerar-

beidet. Et halmhus krever et sosialt fellesskap, men
blir utrolig flott!
Vil noen vite flere detaljer rundt prossessen, prøving og feiling og arbeidsgang rundt halmhusbygginga eller andre prosjekt vi har arbeidet med så
kontakt oss nærmere.

Framtidige planer og samarbeid med andre lag
og foreninger i Tangen.
Vi har gjort oss mange tanker om å få til et samarbeid med lag og foreninger på Tangen.
Tangen Vel har stående en del penger til ei handicapbrygge i tilknytning til ei gangbru som går over
utløpet av Vikselva.
“Jeger og fisk” ønsker å arbeide for rekruttering av
barn og unge, og de har tanker (og penger) om å
bygge ei brygge for småbåter og fiske. Vi skal samarbeide med disse om å få deres planer inn under
skolens helhetsplan.
Marianne Leisner og Rolf Jakobsen har laget et
spennende forslag til solur for oss. Her skulle vi
ønske at vi kunne få bruke penger gitt til "Kunst i
skolen", og en dag få "kunstverket" i stein og tre
på plass.
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Kapittel 6 - Fordypninger
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MEDKILA SKOLE

Samarbeid mellom skole og foreldre

Integrering av foreldre i prosjektet
Medkila skole fikk status som pilotskole allerede i 1996, samme høst
som vi tok skolen i bruk. Det gav oss muligheter til å planlegge relativt
fritt uten å ta hensyn til noe allerede etablert. Gjennom prosessen har
vi opplevd stor innsats og engasjement fra foreldre og andre i nærmiljøet, kanskje fordi det ikke var noen kultur/ukultur i forholdet heim skole. På den annen side ble det en arbeids- og tidskrevende prosess
fordi vi ikke kjente hverandre.
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nadene har vi satt innsatsen til 3 timer pr. foreldrepar. Foreldrene hadde også en viss mulighet til å
velge dag for dugnadsinnsatsen.
At arbeidsinnsatsen ble regnet om i kr og sett i en
total sammenheng, har vært en vesentlig motivasjonsfaktor.
En viktig diskusjon var: Hva kan forventes av foreldrene i en ellers travel hverdag? Hva slags arbeid
er det fornuftig at foreldrene bidrar med? Hvilke
tjenester er "lønnsomt" å kjøpe?
Vi har erfart at en dyktig arbeidsleder er vesentlig
for en vellykket dugnad. Vi leide inn landskapsarkitekten vår, Todd Saunders, til 2 hoveddugnader.
Han arbeidet på dagtid sammen med en anleggsgartner samtidig som han la tilrette for dugnadene
om kvelden. Som arkitekt kjente han planene og
kunne ta raske avgjørelser når det var påkrevet. I
tillegg hadde han praktisk innsikt, var en god organisator, hadde et stort engasjement og humor, noe
som bidro mye til den positive atmosfæren og det
fellesskapet vi opplevde under dugnadene.

Ved etablering av arbeidsgruppa var det ikke spurt
etter spesiell kompetanse ut over engasjement og
interesse. Arbeidsgruppa opplevde etter hvert at et
veildningsteam med begrensede ressurser ikke var
nok. Prosjektet krevde kompetanse på flere områder som prosjektledelse, planlegging, praktisk
anleggserfaring, økonomistyring m.m..

Klassekontaktene og FAU har vært sentrale i forhold
til informasjon og motivasjon av foreldregruppa. Før
dugnadene har det vært arrangert møte med klassekontaktene for å informere om planer og
gjennomføring. I en slik prosess er det viktig at foreldrene/klassekontaktene og pedagogene er likeverdige samarbeidspartnere.

Etter at arbeidsgruppa hadde brukt mye tid på økonomi fram til våren 1998, dannet FAU ei egen økonomigruppe tilknyttet prosjektet høsten 98. Den var
bevisst rekrutert blant foreldre som var profesjonelle
i forhold til økonomi, markedsføring, forhandlinger,
kjennskap til privat næringsliv o.l..

Etter klassekontaktmøtene har det gått ut informasjon til alle foreldrene om planer og organisering
av dugnaden via skolens kontaktskriv. Noen klassekontakter valgte å sende ut eget skriv til "sine"
foreldrene i tillegg. Elever og ansatte på skolen fikk
også orientering etter møtene. Ved de 2 siste dug-
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God planlegging og tilrettelegging i tillegg til en
dyktig arbeidsleder, er vesentlige faktorer for å lykkes. Resultatet av foreldrenes arbeidsinnsats var
synlige fra dag til dag. De følte at de fikk gjort noe
meningsfylt, det var hele tiden arbeidsoppgaver
nok. Kaffepausen med servering av kaffe, saft og
kaker midt i ei arbeidsøkt på 3 timer, var viktig for
det sosiale miljøet.
Noen foreldre hentet også inspirasjon til egen
hage under dugnadene.

Organisering av dugnad - modeller
Vi har gjennomført 3 dugnader på Medkila skole.
Ikke alle har vært like vellykket, men vi velger å
presentere alle modellene med våre erfaringer.
Vinteren 1997 gikk vi med en forespørsel til alle
foreldrene om hvilke typer arbeidsoppgaver de
kunne tenke seg å gjøre i forbindelse med dugnad
(snekring, maling, hagearbeid m.m.) samt om de
hadde tilgang på maskinutstyr eller hadde forbindelser for kjøp av rimelig materiell. Det ble lagt ned
mange arbeidstimer for å få registrert og systematisert disse opplysningene. I ettertid har materialet
hatt liten nytteverdi!
MODELL 1: SOMMEREN 1997
Mål:
Klargjøre for montering av lekeapparater 2. uke i
august.
Støype fundament for hytter.
På møte med klassekontaktene i juni ble dugnadsarbeidet planlagt i skoleferien.
Klassekontaktene fikk utdelt de registreringene vi
hadde på foreldrene for sammensetting av arbeidslag. De var ansvarlige for å innkalle et bestemt
antall foreldre fra egen klasse og føre oversikt over
brukte dugnadstimer.
Steiner og fyllmasse var ei forutsetning. Foreldre
og personalet ble oppfordret til å være på utkikk. Vi
satset på å skaffe det nødvendige til veie selv.
Gjennom en reportasje i en lokal avis, meldte vi
vårt behov. Det var ingen respons.

Erfaringer:
Denne formen fungerte ikke, vi fikk ikke gjort det vi
skulle! Dugnaden var for dårlig planlagt og organisert:
- vanskelig å få tak i foreldre i skoleferien
- arbeidsledelsen (ansvarlig/kontaktperson) varierte
fra dugnad til dugnad avhengig av oppgavene,
ingen kontinuitet og for lite kunnskap om prosjektet
- manglet redskaper og materiell/masser, må
leies/kjøpes
Ved skolestart høsten 1997 gjorde vi et nytt forsøk
på dugnad for bl.a. å få støypt fundamentene til
hyttene som yrkesskolen skulle sette opp. Tida var
knapp, så heller ikke denne gang var forarbeidet
godt nok. I tillegg hadde vi ikke nødvendig kompetanse innenfor bygg
og anlegg. Vi måtte
ha innleid hjelp!

område var det en ansvarlig person.
Dugnadsleder hadde det overordna ansvaret for
prosjektet. Han hadde 6 assistenter med ansvar for
hvert sitt delprosjekt.
Mål:
Ferdigstille indre skolegård og området for 6åringene (Fase 1).
På møtet med klassekontaktene i mai ble dugnadsinnsatsen fordelt på klassene. Det ble tatt
hensyn til klassestørrelse, allerede engasjerte personer som arbeidet med tilrettelegging av dugnaden og eventuelle søsken i andre klasser.
Det ble utarbeidet skjema med oversikt over antall
foreldre fra hver klasse på de ulike dagene.
God organisering og arbeidsinnsats

MODELL 2: JUNI
1998
Vi leide inn landskapsarkitekten vår
som arbeidsleder.
Med sin erfaring fra
dugnadsarbeid, ble
han en viktig brikke
i planleggingsfasen.
Planlegginga som
skulle gjøres, ble
organisert i 6
arbeidsområder
med spesifiserte
oppgaver. For hvert
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Foreldrene til de øverste klassetrinnene hadde
ansvar for serveringa. Klassekontaktenenes oppgave var å fylle opp liste for sin klasse med dato,
navn og telefonnummer. Dugnadsliste for hver dag
ble hengt opp på skolen. Deltakerne krysset av
ved oppmøte, primært for å ha oversikt over antall
dugnadstimer.

Tømmeret de skulle bruke, var ikke i henhold til
beskrivelsen. Kyndig hjelp er nødvendig!

Lørdag viste seg å være dårlig egnet til dugnad,
men ellers var oppmøtet blant foreldrene stort. De
var positive, og sammen med dugnadsleder, elever
og ansatte som også møtte opp, ble det skapt en
god atmosfære og et godt miljø knyttet til skolen.
Etter dugnaden var vi veldig fornøyde med innsatsen og resultatet. Vi hadde skapt en oase av et
ørkenlandskap - vi var stolte! Det til tross for at vi
ikke var kommet helt i mål som planlagt, spesielt
ikke med lekeapparatene.

Erfaringer:
Prosjektkoordinator hadde hatt kontakt med landskapsarkitekten/arbeidslederen før
dugnaden.Koordinatoren ble syk under dugnaden.
Flere burde vært involvert i større grad f.eks.
ardeidsgruppa og dugnadsassistentene.
Prosjektet viste seg å være større enn vi trodde. Til
tross for mye tid til planlegging og budsjettering
gjennom vinteren, ble det for hektisk i innspurten
og tendens til kaos under selve dugnaden - uten at
foreldrene merket noe til det. Forarbeidet var ikke
godt nok!

MODELL 3: JUNI 1999
Økonomigruppe tok seg av økonomistyringa.
Vi leide inn kunstneren som hadde tegnet lekeapparatene i tillegg til landskapsarkitekten. Sammen
var de sentrale i planprosessen. Deler av arbeidsgruppa hadde et telefonmøte med dugnadsleder
før dugnaden. En fra arbeidsgruppa var tilgjengelig
for arbeidsleder på dagtid i dugnadsperioden. FAU
overtok ansvaret for organisering av dugnaden.

Assistentene fungerte ikke som forutsatt. De var
ikke godt nok forberedt på hva som var deres oppgaver. Burde de vært fagpersoner? I dugnadsplanen var arbeidsoppgavene for hver enkelt kveld
spesifisert. Planen ble endret underveis. Dette
førte til at assistentene ikke var til stede da det var
behov for dem. I tillegg fikk ikke foreldrene gjøre
det de forventet da de kom på dugnaden.
Vi hadde ikke fått på plass nødvendige masser og
materiell slik dugnadslederen forventet. Han måtte
bruke av sin tid til det.
Snekkerlaget var ikke godt nok organisert. Forsto
de ikke tegningene/beskrivelsene fra kunstneren?
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økonomiske ressurser til fortsettelsen? Det opparbeidede området var altfor lite til elevmassen, stor
slitasje.

Mål:
Ferdigstille Fase 1
Utvide skolegården med flere "rom", lekeapparatene prioriteres.
Kjøkkenhagen i tilknytning til heimkunnskap
opparbeides.
Nærmiljøanlegget (mye maskinarbeid).
Det må etableres klare og skriftlige avtaler med
leverandører! Vi mistet etter hvert kontroll med
økonomistyringa under dugnaden. Resultatet var
budsjettsprekk. Arbeidsgruppa hadde ikke nødvendig kompetanse på dette området. Hvordan skaffe

Dugnaden ble organisert som i 1998 med små justeringer ut fra våre erfaringer. Arbeidsoppgavene
var spesifisert, men ikke knyttet opp mot bestemte
dager. Elevmedvirkning på dagtid og kveldtid. Vi
inngikk avtaler med grupper av elever om bytte av

tid. De deltok i praktisk arbeid på kveldstid under
pedagogisk ledelse og fikk avspassere tilsvarende
på dagtid.
Erfaringer:
Budsjettet var for stramt, vi burde hatt større rammer for uforutsette utgifter. Overordnede planer ble
ikke tilstrekkelig justert i forhold til endret økonomi.
Arbeidsleder burde hatt liste for avkryssing etter
hvert som materiell og masser ble bestilt.
Vi hadde dårlige rutiner for å ta vare på verktøy.
"Løpegutt" for dugnadsleder på formiddagen, var
positivt og nødvendig. Godt oppmøte av foreldre
med engasjement og god arbeidsinnsats.

prosjekt av denne størrelsesorden krever kompetanse langt ut over det en pedagog vanligvis har.
På den annen side er det kanskje enklest at en på
skolen er kontaktperson og trekker i trådene.
1996 - VÅR 1998
Arbeidsgruppa ble etablert med 3 pedagoger og 2
foreldre fra FAU. Rektor var ikke formelt med i
arbeidsgruppa, men en viktig medspiller som overordna ansvarlig i forhold til skolens virksomhet.
Hun var med på de fleste møter .
Prosjektkoordinator hadde ansvar for de fleste
arbeidsoppgaver i prosjektet, bl.a. utadrettet virksomhet mot bevilgende myndigheter og næringslivet. Han hadde også kontakt med arkitekten/dugnadslederen i planlegginga av dugnaden våren
1998.
SKOLEÅRET 1998 - 99
FAU oppretta egen økonomigruppe tilknytta prosjektet. I nært samarbeid med skolen laget økonomigruppa en informasjonsbrosjyre om prosjektet på
Medkila skole, Fase 1. Denne var beregnet som
vedlegg til søknader, foreldre, skolens ansatte,
kommunal administasjon, politikere og andre interesserte.

Elevmedvirkning på kveldstid

Nærmiljøanlegget ble skilt ut fra skolegårdsprosjektet som eget prosjekt med egen styringsgruppe. Spillemidler ble søkt etter at formalitetene var
på plass.

Foreldrene organiserte salg av kalendre, T-skjorter
og collagegensre for å skaffe inntekt til prosjektet.
Prosjektkoordinator flytta, og en av de andre pedagogene i arbeidsgruppa overtok. Rektor kom inn
som medlem i stedet for ny pedagog. I løpet av
skoleåret ble prosjektgruppa utvitet med 3 foreldre
(leder av økonomigruppa og FAU og en hagebruker).
For å skaffe økonomiske ressurser til fortsettelsen,
var det nødvendig med bevisst utadrettet virksomhet i forhold til bevilgende myndigheter. Dette tok
rektor, prosjektkoordinator og leder av økonomigruppa seg av. I tillegg drev foreldrene lobbyvirksomhet mot sentrale politikere. De var også aktive
mot næringslivet og media for å skaffe eventuelle
sponsorer og gunstige tilbud.
FAU tok ansvar for organisering av dugnaden.

REKTOR
PROSJEKTKOORDINATOR

ØKONOMI

HAGEBRUK
DUGNAD
VEDLIKEHOLD
Organisering av levande skule på Medkila

ORGANISERING AV LEVANDE SKULE PÅ
MEDKILA SKOLE
Da prosjektet startet, var det fra Levande skule
sentralt ei forutsetning at en pedagog skulle være
prosjektkoordinator. Var det hensiktsmessig bruk
av de menneskelige ressursene i prosjektet? Et

Økonomigruppa satte opp budsjett og skrev søknader. Harstad kommune har som andre kommuner
en anstrengt økonomi, og administrasjonen var ikke
villig til å ta uteprosjektet vårt med i 99-budsjettet.
Bevisst jobbing mot politikerne og massemedia gav
resultater.
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SKOLEÅRET 1999 - 2000
Etter fjorårets erfaring så vi behov for omorganisering av Levande skule på Medkila skole.
Arbeidsoppgaver som utkrystalliserte seg i prosjekter var knyttet til økonomi, dugnad, hagebruk og
vedlikehold. I tillegg til økonomigruppa opprettet vi
grupper for hagebruk og vedlikehold. Ansvarlig for
dugnaden er FAU. Dette ble utgangspunkt for
sammensetning av arbeidsgruppa: lederne for hver
gruppe i tillegg til prosjektkoordinator. Rektor gikk
formelt ut av arbeidsgruppa. Nå har vi ei arbeidsgruppe bestående av 2 pedagoger (inkl. koordinator) og 3 foreldre med ei klar arbeidsdeling:
Økonomi:
Budsjett, regnskap, søknader, økonomistyring,
inntektsbringendeaktiviteter....
Dugnad:
Organisering, verktøy, servering, informasjon....
Hagebruk:
Planteplan, vedlikeholdsplan for grøntareal, redskap, organisering av praktisk arbeid....
Vedlikehold:
Vedlikeholdsplan for hytter, terasse, lekeapparat
(sikkerhet), benker....
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AURLAND SKOLE

Læreplanen lagt i terrenget
I presentasjonen av skolen har me alt presentert dei 3 undervisningshagane og skulepmrådet. Skulen er i tillegg omkransa av utmark og
fjell. Og som næraste nabo ligg ein jordbruksskule. Undervisinga kan
difor spela på lag med garden og terrenget, både i undervisingsplanar, fag og prosjektarbeid.

Hagen, gården og utmarka
Skulen vår har samarbeidd med Sogn jord- og hagebruksskule i fleire
år. No har dette samarbeidet komme inn i meir strukturerte former.
Jordbruksskulen er ein gard som skil seg frå andre gardar på fleire
måtar. Her finst eit stort mangfald av dyr, planter og aktivitetar. Det er
mange bønder å forhalde seg til. Det store mangfaldet gjer garden
spennande og utfordrande. Me har ein fast person som me tek kontakt
med. Han har ansvaret for eventuelt å ta kontakt med andre tilsette.
Kontaktpersonen er og med på planleggjingsmøte vår og haust der
gamle opplegg vert evaluert og nye planar lagde. Dette vert godtgjort
med 1,5 undervisningstime i veka. Dersom andre personar deltek i tilrettelegginga, vert dei betalt utover dette. Planane såg slik ut skuleåret 99/2000 som dere se på neste sida.
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KLASSESTEG
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AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER

JANUAR, FEBRUAR, MARS

APRIL, MAI, JUNI

1. KLASSE

• vel ut eit referanseområde i utmarka t.d.
Eventyrskogen
• hausta korn, treske, male, lage brød, bollar
o.l.

• jamlege turar til referanseområdet, leikar,
følgjer med endringane i årstidene, teiknar,
fortel

• leggja potet til groing
• setje poteter på Sjh og passe på gjæs som
er i åkeren for å ete ugras

2. KLASSE

• plukka poteter - foredla poteter, laga potetkaker, potetstappe, baka/ koka poteter

• følgja eit epletre gjennom året
• rydda i frukthagane

• fylja med epletreet i knopp og bløming

3. KLASSE

•
•
•
•

• lamming

• følgja sauen på beite, setje ut saltstein

4. KLASSE

• laga fuglekassar
• samle inn planter, lav og sopp til farging av
ull
• laga vasshjul
• bli kjend med drivhuset på SJH
• vekstskifte, følgja med årstidene

• setja ut fuglekassar
• bli kjend med hesten, korleis han vert brukt •
på garden
• vekstskifte, følgja med årstidene

• vera med å pløya med hest
• vekstskifte, følgja med årstidene

5. KLASSE

• stølsdrift , vitja stølen Stonndalen
• undersøkja kulturlandskap ved å arbeida
med kulturstien, rydda lauvskog o.l.

• arbeida med geita som husdyr, sjå på kjeing
• studera geita i kulturlandskapet

• prosjekt "einer"
• hogga ved/ rydda lauvskog
• rydda beite

6. KLASSE

• hausta alle grønsakslag på Sjh til bruk på
skulekjøkenet
• hausta bær og frukt til saft og syltetøy på
skulekjøkenet
• laga saft på ulike måtar

• laga vedskjul
• hogga ved til eige bruk - bålbrenning,
renna ved på rennestreng
• arbeida med kyr og kalvar
• flatbrødbaking til jul

• beite og fôr til kyr, vera med å planta ulike
fôrvokstrar
• kløvja ved med hest.
• mjølkeforedling: ysta ost, laga mylsa og
kinna smør

7. KLASSE

• hausta forvokstrar, forsukkerbetar og kålrot

• kompostplassen

• vitja kunstig våtmark på kompostplassen studera vedlikehald og planting
• innføra frosk i våtmarka

følgje sauen gjennom eit år
saueklipp
bruke ull til formingsaktivitetar
plukke eple, tørke eple, presse eplesaft,
lage eplekake

Levande skule og L97
Då me skulle utarbeida planane for uteområdet og
samarbeidet med Sogn jord- og hagebruksskule
brukte me den nye læreplanen som grunnlag. Me

KLASSE/
FAG
1. KLASSE

NORSK
• leike og eksperimentere med ord, lydar, rim
og rytme, bruke ellingar, songleikar, mellom
anna enkle samiske
rim og regler, framføre
dikt, songar og barneregler, gjette gåter og
fortelje vitsar
• lytte til eventyr, fablar
og andre forteljingar,
høyre norrøne mytar,
til dømes historia om
Balders død og Idunns
eple
• bli sedde og høyrde i
faste forteljestunder.
Få trening i å gi att i
samanheng, greie ut,
forklare og skildre
• venje seg til å vente
på tur, ta ordet og gi
det frå seg i større
grupper, delta i møte,
handle i samsvar med
melding

tok utgangspunkt i nokre fag der me plukka ut
hovudmoment som gav grunnlag for tverrfagleg
samarbeid.

NATUR-OG MILJØFAG
• stimulere sansane og
bruke dei bevisst ved
aktivitetar inne og ute i
naturen
• utforske både den
levande og den ikkjelevande delen av naturen og beskrive opplevingar gjennom å teikne/skrive i ei naturdagbok
• observere nokre dyr og
planter i nærmiljøet og
sortere dei etter lett
observerbare likskapar
og ulikskapar
• sjå korleis materiale blir
brote lett ned i naturen
i motsetnad til tungt
nedbrytbare materiale

SAMFUNNSFAG
• bli kjende med skulen
og lære å kjenne nærmiljøet
• bruke naturen og greie
ut om landskapsformer, som til dømes ås,
skog og slette

KROPPSØVING
• ta i bruk natur og
nærmiljø så ofte
som mogleg for å
utvikle evna til på
ulike måtar å ta seg
fram i terreng og
underlag av ulikt
slag
• bruke skulen og
næraste omgivnaden eller eit bestemt
område til leik og
annan fysisk aktivitet

KUNST OG HÅNDVERK

HEIMKUNNSKAP
• få smake på ulike
matvarer og uttrykke
sanseopplevelser

• gjengi inntrykk og
uttrykke fantasi og
skaperglede i bilder
f eks tegne, male,
rive, klippe og lime,
med utgangspunkt i
egne opplevelser,
musikk, eventyr, fortellinger og aktuelle
temaer i nærmiljøet

• arbeide med praktiske
oppgaver fra dagliglivet

• samle, sanse og bearbeide naturmaterialer og samtale om
verdier som naturen
representerer

• få kjennskap til problemer i forbindelse med
avfall og praktisere kildesortering

• få trening i å holde
orden på egne eiendeler, rydde etter seg
selv og hverandre

• arbeide med barns og
voksnes ulike roller og
oppgaver i familien

• arbeide med kompostbinge som døme på eit
forenkla krinsløp, og
utvikle noko forståing
for at naturen bruker
dei same stoffa om att
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KLASSE/
FAG
2. KLASSE

NORSK
• dagleg møte eventyr
eller andre tekstar
gjennom høgtlesing, til
dømes eventyr frå
Asbjørnsen og Moe og
Grimm-brørne og forteljingar frå Nordahl
Rolfsen, samiske
eventyrsamlingar og
eventyr frå minoritetskulturar

NATUR-OG MILJØFAG
• observere sentrale
kjenneteikn i naturen
gjennom dei fire årstidene, til dømes ved å
følgje eit tre eller ei
anna fleirårig plante
gjennom eit år
• lære å kjenne dei vanlegaste bærslaga, fruktene og grønsakene
• lære korleis ein nyttar
ulike plantedelar til
ulike føremål

SAMFUNNSFAG
• arbeide med omgrep
som til dømes sol,
jord, måne, år, månad,
dag og natt
• finne ut kva himmelretningar er og korleis
kjennskap til dei kan
nyttast, bli kjende med
omgrep som polar og
ekvator og høyre om
polferder

• lage leiker og spel av
ulike materiale, til
dømes naturmateriale

3. KLASSE

• lytte til segner, norrøne mytar som til
dømes historia om
Ask og Embla, legender og andre
forteljingar
• lytte til utdrag av barnelitteratur frå tidlegare tider, samtale om
tekstane dei høyrer
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• observere enkle livssyklusar til planter og
dyr, og så frø og stelle
planter
• lære om og bli kjende
med nokre vanlege dyr,
til dømes kjæledyr eller
husdyr, og samtale om
forholdet mellom menneske og dyr

• bli kjende med mytar,
segner og eventyr og
finne ut om dei kan
fortelje noko om historia vår
• planleggje og
gjennomføre ein tur,
utforme reglar for korleis dei skal te seg på
turen
• erfare kva det vil seie
å ha eit ord med i
laget når avgjerder
skal fattast i skolekvardagen, og at reglar
kan endrast

KROPPSØVING

KUNST OG HÅNDVERK

• få høve til å oppleve
samspelet mellom
menneske og natur
ved å vere mykje
ute
• utforske naturen og
møte dei utfordringane naturen gir til
alle årstider
gjennom aktivitetar
som til dømes klatring, balansering,
smyging, aking, ski
og skeiser
• stimulere sansar ved
å oppleve naturen i
all slags vêr
• nytte naturen til leik
og dramaaktivitetar

• bli kjent med naturmaterialer som tre
og ull og gjennom
bearbeiding, f. eks.
spikking og toving
av dem, få erfaring i
å framstille enkle
bruksformer

• vere ute i terrenget
til ulike årstider, slik
at dei får erfaring
med å røre seg og
leike på ulike typar
underlag

• øve seg i enkle
sammenføyningsteknikker, f eks
håndsøm, enkel
hekling, toving og
fletting, i tekstilt
arbeid

• øve seg i å sjå moglegheitene eit naturområde byr på til
aktivitet gjennom
utforsking og leik

HEIMKUNNSKAP

KLASSE/
FAG
4. KLASSE

NORSK
• høyre og fortelje
eventyr, fablar, mytar
og segner, også frå
fjerne himmelstrok

NATUR-OG MILJØFAG

SAMFUNNSFAG

• utforske nokre biotopar i
nærmiljøet og beskrive enkle
næringskjeder utifrå arbeidet
med biotopar

• bli kjende med korleis
menneska lærte å
dyrke jorda og bruke
husdyr og nytta plog
og sal, vasshjul og
vindmøller

• arbeide med felles kjenneteikn for levande organismar,
og øve seg i ulike måtar å
gruppere dei på
• arbeide med stell av planter
• arbeide med kjeldesortering,
kva ein reknar som avfall, og
kva som kan brukast på nytt
• drøfte avfallsproblem og korleis ein kan redusere mengda av avfall

5. KLASSE

• få røynsle i å skrive
seg inn i eit emne.
Arbeide medvite med
å tileigne seg innhaldet i fagtekstar. Skrive
sakprosatekstar om
ulike emne, gjerne
knytte til tverrfaglege
opplegg. Lære tekstbehandling i tilknyting
til skriving av eigne
tekstar og øve på
tastaturbruk
• bruke kunnskapen sin
om tekst til å gi grunngitte tilbakemeldingar
på tekstar undervegs i
skrive-prosessen
• arbeide med rettskriving ut frå individuelle
behov. Bruke ordliste

• undersøkje naturtypar som
til dømes skog og kulturlandskap som leveområde
for dyr og planter og bruke
enkle metodar til å identifisere nokre dyreartar
• arbeide med enkle samanhengar mellom bygnad,
levesett og miljø for eit utval
dyre- og planteartar
• lære om nokre viltlevande
norske pattedyr og korleis
menneska nyttar denne ressursen til dømes ved jakt
• arbeide med døme på norske plante- og dyreartar
som har døydd ut eller står i
fare for å døy ut, og drøfte
moglege årsaker til det

KROPPSØVING
• få opplevingar for å
kunne tileigne seg
kunnskap om samspel i naturen og ta
ansvar for natur og
miljø med utgangspunkt i lokal tradisjon og med innblikk
i den samiske
tradisjonen

KUNST OG HÅNDVERK

HEIMKUNNSKAP

• øve seg på grunnprinsipper for strikking og veving i
arbeid med enkle
former ut fra sine
egne ideer og få
erfaring med enkel
plantefarging

• få kjennskap til kva
reglar som gjeld for
ferdsel i innmark og
utmark, til dømes
allemannsretten

• få erfaring med
dagsturar og opphald i ulike miljø
med tanke på å
lære om kva vêr,
klede, matlaging og
utstyr har å seie når
ein er ute til ulike
årstider
• lære å vere merksame på det som er
omkring dei når dei
er ute i naturen
• få høve til å sanse
og oppleve naturen
ut frå eige initiativ
og bli oppmuntra til
å vere i naturen i
fritida

• eksperimentere med
et utvalg naturmaterialer og syntetiske
materialer som er
vanlige i vår kultur,
deriblant den
samiske

• arbeide med ulike
matvarer, tradisjonelle norske og og
samiske matretter
og mat fra andre
land og lære om
hvor noen viktige
matvarer stammer
fra
• få erfaring med
naturen som spiskammer ved å høste
inn spiselige nyttevekster og bruke
dem i mat
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KLASSE/
FAG
6. KLASSE

NORSK
• høyre eventyr, segner og
ordtak frå andre land og
kulturar, mellom anna den
samiske, og fortelje dei til
yngre elevar
• trekkje ut hovudpunkta i eit
fagstoff og leggje det fram
som foredrag eller utgreiing
i eller utanfor klassen
• skrive sakprosatekstar,
gjerne knytte til arbeidet i
andre fag. Hente aktuell
informasjon frå leksikon,
oppslagsverk, fagbøker,
diagram og bilete. Arbeide
med avsnitt og rettskriving
i eigne tekstar og få
rettleiing etter behov

7. KLASSE

• arbeide saman om faglege tema med vekt på å
lytte aktivt
• bruke og utvikle tekstkunnskapen sin i litterær
samtale, med utgangspunkt i den opplevinga
eleven har av teksten
• arbeide med sakprosatekstar, finne grunngivingar og forklaringar i
det dei les, og bruke det
i si eiga skriving, til
dømes i samband med
tema og prosjektarbeid.
Gi kvarandre tilbakemelding i arbeidet
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NATUR-OG MILJØFAG

SAMFUNNSFAG

KROPPSØVING
• gjennom turar og
opphald i naturen
utvikle evna til å
oppleve, tolke og
forstå teikna i naturen, bl a vêrteikn,
maurtuer og elveløp

• lære om levestad og
namn til nokre soppar
og lav og den rolla dei
spelar i naturen
• gjere kontrollerte forsøk
og lære om faktorar som
påverkar vekst og formeiring hjå ei plante

KUNST OG HÅNDVERK
• bli kjent med hvordan papir blir til, og
erfare hvordan papir
kan resirkuleres og
benyttes i nye
sammenhenger

• arbeide med næringskjeder og foto-syntesen,
og med plassen planter,
dyr og menneske har i
ei næringskjede

• gjere seg kjende med
næringskjeder i ferskvatn og saltvatn
• arbeide med eit utval
pattedyr og fiskeartar i
ferskvatn og saltvatn
• planleggje og utvikle
enkle modellar for
omdanning av energien
i rennande vatn til
mekanisk arbeid, og
gjere seg kjende med
korleis menneska har
utnytta dette teknologisk før og no

• trenes i å ta ansvar
for ressurser og
verne om miljøet
gjennom for eksempel gjenbruk, kildesortering og kompostering
• ta ansvar for
arbeidsoppgaver
som å gå ærend,
stelle planter og
holde orden ute og
inne

• få kjennskap til funksjonane til rot, stengel,
blad og blomster
gjennom ulike forsøk

• gjere feltarbeid og bli
kjende med organismar
som lever i vatn, og
korleis organismane er
tilpassa kvarandre og
miljøet dei lever i

HEIMKUNNSKAP

• søkje informasjon om
landskapstypane regnskog, grasslette og
ørken. For å sjå
samanhengen mellom
naturtypar og
næringsformer må dei
gjere seg kjende med
levemåten til urfolk
knytte til ulike naturtypar og med korleis folk
flest lever der i dag. Bli
kjende med endringane som skjer med
naturtypane på grunn
av måtar menneska
bruker naturen på

• gjennom aktivitetar
få opplevingar og bli
kjende med lokale
tradisjonar knytte til
naturen
• gjennom opphald i
naturen bli kjende
med lokale naturbrukstradisjonar
som til dømes jakt,
fiske og tømmerfløyting

• beregne materialer,
utnytte gjenbruk og
foreta enkle reparasjoner for å utvikle
holdninger til økonomi og miljømessige
faktorer

Eineren har rik tradisjon i Aurland og fleire stader i
bygdi finst einerhagar. Han har mellom anna vorte
nytta til byggjemateriale og til brensel. Treet er hardt,
seigt og rotnar seint. Eineren er difor godt emne til
gjerdestolpar. Busken har og vorte nytta til beite for
dyra, spesielt for geitene om vinteren, til plantefarging
og bæra har vorte nytta i hushaldninga. Etter at det
har vorte mindre med beitande dyr i utmarka, har
eineren spreidd seg mykje. Difor går ein tur til den
nedlagde stølen Sele for å rydda einer, inn i planen.

Når ein skal rydde einer, treng ein godt utstyr

Utmarka og fjellet –
tverrfaglege prosjekt

Eineren - 5. klasse
Eineren eller spraken som me seier, er utgangspunktet for kulturlandskapet som tverrfagleg tema i
5. klasse der norsk, natur- og miljøfag, matematikk,
kunst og håndverk, kroppsøving og heimkunnskap
er med.

Eineren er eit godt døme på korleis endringa i menneskelege aktivitetar kan prega på landskapet. Det
er skrive mykje om eineren, både faglitteratur og
skjønnlitteratur. Det finst og ein video om busken.

HANDLING

TID

STAD

Lesa forteljinga Enn om vi kledde fjellet. Syngja dei gamle fjell i
syningom og Hu, hei kor er det vel friskt og lett, oppå fjellet.

1 time

klasserommet

Rydda sprake på stølen Sele. Måla og rekna ut rydda areal. Samle
emne til knaggar og nøklehanker.

1 skuledag

stølen Sele

Starta opp arbeidet med boka om spraken. Kva gjorde me på Sele.

2 timar

klasserommet

Bibliotekaren fortel om spraken: biologi, namn, bruk, historie.
Elevane les i bøker og arbeider med boka om spraken. K. Hamsun:
Enerbusken (dikt) Sven Moren: Skog (dikt)

2 timar

biblioteket

Spikka knaggar og laga nøklehanker

2 x 2 timar

sløydsalen

Studera kart over Aurland, geologi og busetjingsmønster. Arbeida
med sprakeboka.

2 timar

klasserommet

Farga garn med einer og andre vokstrar

4 timar (1 skuledag)

skulegarden

Tur Lie – Vikesland – Otternes – Lie. Laga kjeppar av sprake. Sjå på
berggrunn. Leika på Otternes.

6 timar (1 skuledag)

Liamarki

Arbeida med kjeppane. Tvinna band til kjeppane.

2 x 2 timar

sløydsalen

Fottur til einerhagen i Kvam for å sjå på søyleeiner. Korleis laga
staur? Plukka einerbær. Måla omkrins.

3 timar

Kvam

Laga mat med einerbær i sausen, salat av ville vokstrar

3 timar

skulekjøkenet
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Ungdomsskulen flytter ut
Elevane som startar i ungdomsskulen har ulik bakrunn. Dei fleste har gått på skulen i Aurland,
medan nokre kjem frå ein av dei fire grendeskulane. Det var difor naturleg laga til eit opplegg der
alle kunne starte på nytt.
OTTERNES - EIT GAMMALT GARDSTUN
Mellom Aurland og Flåm ligg eit gammalt bygdetun
eigd av kommunen. Hit flytter 8. klasse 2 – 3 veker
om våren. Dei gamle husa og kulturlandskapet
rundt dannar ramma for aktivitetane. Nokre av aktivitetane vart lagt til fjorden og ein til to dagar vart
brukt til tur med turistferja på fjorden der elevane
fortalde turistar på engelsk om naturen og bygda.
Her er nokon av aktivitetane:
• opplæring i bygdedans
• livredning i vatn
• ein og ein halv dag ved fjorden der det vart sett
ut og trekt garn og krepseteiner, høve til å bada,
fiske med stong, ro m.m.
• kulturlandskap, pleie og bruk av gamle reiskapar
• informasjon om bygdetunet
• baka flatbrød i eldhuset
• studere gammal arkitektur
• tur som guide på Aurlands- og Nærøyfjorden
• dramatisering av livet i gamledagar
• historiske vandringar med ressurspersonar i
bygda
Skuleåret i 8.klasse vert avslutta på Otternes der
foreldra har ansvaret for å servera tradisjonell bondekost og flatbrød som elevane har laga. Elevane
underheld med skodespel der temaet er gamledagar, og dei viser foreldra bygdetunet og fortel om
dei ulike husa og kva dei har vorte brukt til. Denne
avslutninga har fått svært god mottaking hjå både
foreldre, elevar og lærarar.
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8. klassinger på
krepsefiske på fjorden. Krepsen lever
frå 40 meter og
nedover og vert
fanga i teiner.

8. KLASSE TEMA: OTTERNES
ENGELSK
• nytte tekster som forbilder og utgangspunkt for
å bruke språket i ulike
kommunikasjonssituasjoner, bruke sin kunnskap
om språket og eksperimentere med språket når
de utformer tekster, f eks
i samspill med andre
uttrykksformer som bilder, musikk, sang, dans
og drama
• bruke ordbøker, grammatikker og andre hjelpemidler, som informasjonsteknologi, i arbeidet med
språket
• være med på å utforme
gode læringssituasjoner,
diskutere arbeidsformer,
finne fram til gode vilkår
for å lære engelsk og øve
seg i å vurdere eget
arbeid og egen innsats

NORSK

NATUR- OG MILJØFAG

NATUR- OG MILJØFAG

• bruke språket til utprøvande samtale, blant
anna om ansvar og fridom, ærlegdom og svik,
om konfliktar og om å
vere sakleg og usakleg.
Arbeide med innlevande
og kritisk lytting, improvisasjon og rollespel

• bli kjende med utvalde
stein- og jordtypar
gjennom feltarbeid og
døme som viser samanhengen mellom vegetasjon, jordsmonn og bergartar

• utforske nære omgivelser
som utgangspunkt for
eget skapende arbeid og
undersøke hvordan hus
og interiører er framstilt i
ulike stilperioder hos
ulike kunstnere, bl a
Harriet Backer

• leggje fram fagstoff i
grupper eller i klassen, gi
og få konstruktiv tilbakemelding

SAMFUNNSFAG

• syngje og danse/dramatisere nokre folkeviser og
dramatisere anna folkedikting

• øve seg i å sjå samanhengar mellom natur og
samfunn, utvikle innsikt i
at menneska er avhengige av naturgrunnlaget og
korleis menneska påverkar og endrar det. Gjere
seg kjende med debatten
om og få høve til å
avklare eigne haldningar
til desse spørsmåla

• øve seg i å se forskjeller
mellom lokal og nasjonal
byggeskikk og andre kulturers boformer gjennom
å møte eksempler fra
arkitektur og interiør,
kjenne til restaurering og
utbedring av hus og se
dette i en økologisk
sammenheng

KUNST OG HÅNDVERK
• lære songar og viser,
særleg med vekt på vår
eiga samtid og på folkeleg kultur, mellom anna
arbeidarsongar og sjantiar
• planleggje og gjennomføre konsertar og framføringar på sin eigen skule
og i nærmiljøet, delta
med aktiv musisering og
dans i tverrfaglege prosjekt der fleire fag går
saman om ei oppgåve
eller eit tema
• musisere og danse
saman med andre slik at
dei får høve til å vise innleving, danseglede og
stilforståing
• få ei praktisk første innføring i bygdedansar og
særtrekk ved musikk
knytt til desse

KROPPSØVING
• I opplæringa skal elevane
gjennom allsidig fysisk
aktivitet få positive opplevingar som aukar medvitet om kroppen og styrkjer oppfatninga av dei
sjølve
• lære om val av funksjonelt utstyr og klede
• gjennom fysisk aktivitet
tileigne seg kunnskap om
trening av dei fysiske
kvalitetane uthald, styrke
og rørsleevne
• utvikle dugleik i og kunnskap om folkedans og
gammaldans, både
norske og utanlandske
• tileigne seg kunnskap om
og få erfaring med ulike
måtar å bruke nærmiljøet
på
• få erfaring med turar på
berrmark og snø, til
dømes fottur, skitur,
sykkeltur, skeisetur
• lære livberging i vatn
• øve seg i å nytte klede
som flytemiddel, kunne
livbergingshopp, ilandføring, løft på land, hjartekompresjon og fullstendig
hjarte- og lungeredning

Garden, natur- og kulturlandskapet vårt som pedagogisk ressurs
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OPPLYSNINGSSKILT - 9. KLASSE
I 9. klasse lagar elevane opplysningsskilt der dei
skriv om naturen og menneskelege aktivitetar i
området før og no. Dei kan ta med gamle segner
eller spesielle historier som knyter seg til staden.
Dette opplegget har utvikla seg over nokre år.
Elevane etterlyste fleire timar på datarommet. Me
prøvde å laga til eit opplegg som skulle brukast til
noko skikkeleg og på samme tid batt saman natur,
kultur og moderne datateknologi. Utarbeiding av
opplysningsskilt langs kulturstien vart løysinga. Her
skreiv elevane om tre eller planter langs stien. Me
prøvde å leggja vekt på den kulturhistoriske delen
meir enn den reint botaniske fordi målet var å gi
prosjektet ei lokal forankring.
Dette prosjektet vart så vellukka at me fekk spørsmål frå det lokale reiselivslaget om me ville laga
fleire skilt mot at dei dekka kostnadene. Me har no
laga skilt for Flåmsdalen og Aurlandsdalen. Skilta
har og tekst på tysk, fransk og engelsk. Elevane
har nytta ein del av språktimane til dette, men me
har fått hjelp til sluttproduktet av personar som driv
med oversettjing.
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Eit av opplysingsskilta som 9. klasse har lage. Skiltet
fortel om Aurlandsdalen, om gammal busetnad,
om naturtilhøve og om turløypa. Det er laga samandrag
på engelsk, tysk og fransk.

FJELLET SOM ØKOSYSTEM 10. KLASSE
God forvaltning av villreinstamma og
fjellauren - eit døme på lokal berekraftig
utvikling
Bakgrunnen for dette prosjektet er dei
store fjellområda i Aurland kommune.
Her er stor interesse for villreinjakt og
fiske etter fjellaure. Mange av elevane
har foreldre som driv med dette og dei
har sjølve vore med foreldra på fiske i
høgfjellet eller som berarar under villreinjakta.

10. KLASSE FJELLET SOM ØKOSYSTEM
NORSK

NATUR- OG MILJØFAG

KROPPSØVING

• skrive informative og argumenterande tekstar, få noko erfaring med
å skrive til dømes søknader, formelle brev og andre sjangrar dei har
bruk for, samarbeide om å lage prosjekt-planar, føre dagbok i samband
med eit prosjektarbeid og skrive
vurderingar av arbeidsgang, produkt og læringsutbyte. Samarbeide
om rettleiingsarbeid på aldersblanda skrive-dagar
• arbeide med god språkføring og formell dugleik i bokmål og nynorsk
knytt til arbeidet med eigne tekstar

• planleggje og gjennomføre økologiske undersøkingar i eit naturområde,
bli kjende med aktuelle tiltak i området og drøfte kva gjennomføring kan
få å seie
• drøfte tiltak som kan betre miljøet og
medverke til ei berekraftig utvikling
lokalt og globalt, til dømes ved bruk
av datanett

• få høve til opplevingar som kan
vere både spennande og utfordrande
• få høve til estetiske opplevingar
• lære å vurdere terrenget med
omsyn til sikkert vegval, rasjonering av eigne krefter, trygg ferdsel
og miljøvern

Arbeidsplan:
1. Gjennomførte prøvefiske i Vargebotnvatnet, 1404 m.o.h., sette ut
prøvegarn og trekke garna neste dag. Me undersøker fisken og fyller
ut skjema for prøvefiske. Skjema vert sendt til direktoratet for vilt- og
ferskvassfisk. Me får hjelp av ressursperson tilsett i Aurland
Fjellstyre til å rettleia oss i prøvefiske.
2. Turen vert kombinert med ein overnattingstur på ei av turisthyttene i
området. På vegen fram dit skal elevane verta kjend med nokre av
plantene og lavartane me finn på høgfjellet og me går innom ei
gammal dyregrav som tidlegare vart brukt til å fanga rein.
3. Elevane bruker ulike kjelder og skriv fakta om enten fjellaure eller
villrein
4. Dei intervjuar ein jeger eller ein fjellaurefiskar.
5. Dei lagar spørsmål og førebur besøk av ressursperson tilsett i
Aurland Fjellstyre som spesielt har kunnskap om forvaltning av fjellauren og villreinen

Elevane arbeider delvis i gruppe og delvis åleine. Arbeidet vert
avslutta med at alle leverer kvar si mappe. Dette opplegget vart
gjennomført første gong hausten 1999. Veret var svært dårleg
under ekskursjonen. Botaniseringa og turen innom dyregrava
vart droppa.
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BRATTÅS SKOLE

Med kommunen på lag

Usikkerhetsmomenter
Da prosjektarbeidet startet, var skolen svært usikker på hvilke deler
av utearealet vi kunne legge planer i forhold til. Grunnen til dette var
at det forelå kommunale planer for omdisponering av deler av utearealet, men de kommunale vedtakene manglet, eller skolen arbeidet
for å få omgjort tidligere vedtak:
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100-meterskogen
Skoletomta i øst grenset mot et privat eid lite skogområde. Gjennom mange år hadde elevene fått lov
til å leke i skogen, og foreldrene hadde bygd en
stor hinderløype der på dugnad.
Skolen var redd for å miste dette arealet og hadde
gjennom bl.a. rådsorganene arbeidet for å få kommunen til å kjøpe skogområdet. Det forelå ikke
vedtak om kjøp av skogen da skolen startet prosjektarbeidet og planleggingen av bruken av det vi
kaller 100-meterskogen.
Utbygging av skolen
Skolen står overfor økning i elevtallet og må bygges ut i nær fremtid. Da skolen gikk i gang med
prosjektet, hadde kommunen ikke avklart hvor på
skoletomta utbyggingen skulle skje.
Skolen ønsket utbygging i høyden, og planene for
utearealet ble utarbeidet på grunnlag av skolens
ønske uten at det forelå kommunale vedtak om
hvor nybygget skulle plasseres.
Trafikk og adkomst
Kommunen hadde vedtatt at det skulle bygges en
gang- og sykkelvei forbi skolen om få år. Skolen,
foreldrene og rådsorganene hadde overfor kommunen uttrykt behovet for trygg og trafikksikker
adkomst, parkeringsplasser for ansatte og gjester,
busslommer m.m.
I planleggingen av utearealet ble det viktig å koordinere de ulike planene, behovene og ønskene i
forhold til trafikk og adkomst, myke og harde trafikanter m.m. og innarbeide alt dette i planene for
bruken av utearealet.
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Salg av tomt
Da prosjektarbeidet startet, forelå det et kommunalt vedtak om salg av den tidligere vaktmesterboligen med tilhørende tomt. Denne tomta lå på skolens område mellom skoletomta og 100-meterskogen, og skolen hadde et sterkt ønske om å få
beholde dette arealet. Det var derfor viktig for skolen å få omgjort det kommunale vedtaket om salg
av tomta og huset.
Samarbeidet med kommunen
Etter at planene med forbedring av utearealet var
ferdige og tegninger og skisser var ferdig utarbeidet, tok prosjektleder telefonisk kontakt med kommunaldirektørene i kommunen for oppvekst- og
kultursektoren, teknisk sektor og administrativ sektor. Alle ble informert kort om skolens deltakelse i
Levande skule-prosjektet. De fikk vite at vi hadde
utarbeidet planer for disponering og forbedring av
utearealet, og at vi hadde idéer til løsning og koordinering av skolens og ulike kommunale sektorers planer og tiltak på skolens område.
Samtidig ble de, sammen med underliggende seksjonssjefer, og noen aktuelle avdelingssjefer invitert til et informasjons- og koordineringsmøte på
skolen. Prosjektleder og landskapsarkitekten i veiledningsteamet orienterte på dette møtet, og de
ulike sektorene ga sin tilslutning til skolens planer
og våre forslag til koordinering av tiltak.
Prosjektleder var i to møter med plan- og byggekomitéen i kommunen hvor hun orienterte om
Levande skule-prosjektet og våre ønsker og planer
for disponering og bruk av utearealet. Denne politisk
utnevnte komiteen ga også sin tilslutning til våre
ønsker og behov og bevilget planmidler til grunn-

undersøkelser og arkitekthonorar for planlegging av
utbygging av skolen.
Prosjektleder har senere vært i kontakt med ulike
personer i kommuneadministrasjonen for å skynde
på prosesser og koordinering av arbeid.
Resultater
Kommunen har nå kjøpt 100-meterskogen og
omgjort sitt vedtak om salg av den tidligere vaktmesterboligen med tilhørende tomt. Våren 2000
startet kommunen arbeidet med utbedring av trafikkarealer og adkomst til skolen etter skolens forslag til løsning og plan for dette arbeidet. Det er
også fattet politisk vedtak om at skolen skal bygges ut i høyden slik skolen ønsket, selv om dette
viste seg å bli dyrere for kommunen enn andre
alternativ for utbygging.
Alle usikkerhetsmomenter knyttet til hvilke deler av
utearealet skolen kunne disponere og forbedre ble
ryddet av veien i prosjektperioden. Samarbeidet
med kommuneadministrasjonen og politikere har
ført til at alle planer og tegninger som ble utarbeidet i forbindelse med prosjektet realiseres i samarbeid med kommunen.
Kommunens miljøvernrådgiver har hjulpet skolen
med organisering og koordinering av det grovere
anleggsarbeidet i dugnadsperioden og har bidratt
med råd og veiledning til prosjektleder i forhold til
detaljutforming av de deler av utearealet som er
forbedret i prosjektperioden.
Samarbeidet mellom profesjonelle og amatører
I planlegging og gjennomføring av anleggs- og
dugnadsperioden har skolen hatt et fruktbart og

givende samarbeid med ulike fagarbeidere i kommunen og ansatte i anleggsgartnerfirmaet vi leide
inn til å gjøre deler av arbeidet.
Skolen har fått råd, tips og veiledning langt utover
det vi kunne forvente, og interessen og engasjementet fra de profesjonelle har vært til uvurderlig
hjelp for prosjektleder/dugnadsleder.
Skolen fikk låne gratis nødvendige maskiner og
utstyr i dugnadsperioden, og anleggsgartnere veiledet gratis prosjektleder/dugnadsleder i f.t. fagarbeidet foreldrene skulle utføre på dugnad.
Prosjektleder kunne tilkalle anleggsgartnerfirmaet
når det passet skolen at de gjorde sin del av arbeidet. De avpasset sitt arbeid etter framdriften i dugnadsarbeidet, og denne fleksibiliteten bidro til at
det aldri var stillstand i anleggs- og dugnadsarbeidet.
Skolen fikk også god hjelp av håndverkere i foreldregruppa, særlig snekkere, som hjalp dugnadsleder med utforming av pergolaen, bestilling av trevirke, skruer, spikere m.m., samt veiledning av
dugnadsleder slik at lite snekkerkyndige foreldre
kunne avsløre hverandre med å snekre pergolaen
på dugnad.
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SKJELNAN SKOLE

Uteaktiviteter året rundt

Unike muligheter
Skjelnan skole ligger i drabantbyen Kroken 6 km nord for Tromsø sentrum. Vi ligger i et boligområde med blokker, rekkehus og eneboliger.
Skolen grenser til et friareal på skolens nord og østside. Her har vi
gangavstand til fjære, skog, myr og fjell. Dette gir oss unike muligheter
for å flytte deler av undervisninga ut.
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Med naturen som læringsarena har vi langt større
muligheter for å lykkes med vår undervisning enn
om vi bare skulle bruke boka.
Stadig flere elever vokser opp i byer og tettsteder,
med kunstige miljøer uten utfordringer og muligheter for naturopplevelse. Det påstås at mangelen
på kontakt med naturen og en understimulert
naturfølelse hos barn trolig er et av vår tids mest
alvorlige miljøproblem. Vi har derfor vært opptatt av
å kunne gi elevene et rikt utvalg av opplevelser, og
muligheter for å kunne utforske og bevege seg i
sitt eget nærmiljø.
Gjennom ulike former for uteskole kommer elevene
i kontakt med naturen. Foruten faglig kunnskapstilegnelse, har vi erfaring med at uteskole bidrar til å
styrke fellesskapet, hvilket skaper trivsel, som igjen
danner grunnlag for ny læring. Ikke minst for de
elever som faller utenfor i vanlig skolesammenheng ser vi positive resultat.
Skolen vår har flere faste uteaktiviteter i nærmiljøet
i løpet av året. Fordi vi mener at denne delen av
undervisninga er en viktig del av vår skolehverdag
ønsker vi gjennom denne rapporten å beskrive
noen av disse, og fortelle hvordan vi organiserer
arbeidet.
Uteskolen
Går vi 10 minutter fra skolen vår og nordover
gjennom skogen finner vi Skjelnan gård, et nedlagt
nordnorsk kombinasjonsbruk (gård/fiske) som skolen er så heldig at vi får disponere 4 uker i året. På
gårdstunet bor det i dag fire generasjoner.
På Skjelnan gård har vi gjennom 12 år drevet uteskole. Vi startet planarbeidet med uteskolen i for114

kant av M‘87 og satte i gang arbeidet våren 88.
Foreldre-representanter var med i planleggingsarbeidet før oppstart. Arbeidet har stadig gitt nye
utfordringer, vi har prøvd oss fram i en tidligere
ukjent undervisningsform. Gjennom en tverrfaglig
og elevtilpasset miljøundervisning basert på uteskole som arbeidsmåte har vi gitt elevene:
- sosial trening på tvers av alder
- større evne til samarbeid
- større kunnskap om nærmiljøet med vekt på
historie,
primærnæringene jordbruk og fiske, biologi og
naturopplevelse
- ansvar og tilhørighet
- økologisk forståelse i lokal og globalt perspektiv
Uteskolen omfattet tidligere elever fra 1.-6. Klasse.
Etter L‘97 omfatter den nå alle elever fra 2. til 7.
klasse. Uteskoleperioden
i tilknytning til Skjelnan
gård omfatter 2 uker om
høsten og 2 uker om
våren. Elevene er delt inn
i 4 store grupper. Av
disse består 2 av gruppene av elever fra 2., 4.
og 6. klasse elever og de
2 andre gruppene av elever fra 3., 5. og 7. klasse.
Innenfor de ulike storgruppene som består av
50-55 elever, er elevene
fordelt på mindre grupper
bestående av 5-7-elever.
Her er elevene aldersblandet.

De små gruppene har sin gruppeleder, her er det
de eldste elevene som er gruppeledere. De har
funksjon som veileder for de yngste. I mange
situasjoner fungerer de som gruppas lærer, mens
læreren igjen blir deres veileder når de skal i gang
med arbeid.
Elevene har i løpet av skoletida fra 2.-7. klasse hatt
6 uker ved hver base, -1/2 år på kombinasjonsbruket.
Vi har følgende navn på de 4 basene:
- Gård
- Utmark
- Fiske
- Nærmiljø

Lærerne er fordelt på de 4 ulike basene.
I utgangspunktet ble lærerne fordelt etter "Livets
kunnskaper" og interesser. Med livets kunnskaper
mener vi de kunnskaper som vi har erfart oss til
gjennon livet. De som hadde vokst opp på gård var
det naturlig å sette til å arbeide i gårdsgruppa. De
som hadde erfaring med kystfiske og bruk av båt
var det naturlig å ha her o. s. v.
Det har med jevne mellomrom vært tatt opp til vurdering om eventuell bytte av base for lærerne.
Noen av lærerne har byttet base flere ganger,
andre har vært stasjonære. Nye lærere som har
kommet til har vi prøvd å plassere etter deres
ønske og gruppenes behov.
Ved Skjelnan skole har vi utarbeidet vi i 95 vår
egen miljølæreplan. Denne skal nå revideres.
Gjennom mange år med uteskole har lærerne
utviklet opplegg for tema-arbeid knyttet til ulike
emner innen miljølære. Disse oppleggene er systematisk satt inn i egne permer. Det siste året har
det vært jobbet med å sette oppleggene inn i 3årsplanere slik at lærestoffet blir tilpasset L97.
Planene går videre inn i klassenes årsplaner.

Vi har også laget vår mal for det pedagogiske oppsettet. Opplegg revideres stadig. Av de enkelte
opplegg framgår det hvilke læremidler som kan
benyttes. Her finnes også forslag til organisering
av elevene, og hvilke fag som integreres.
Underveis har også elevene i en kort periode vært
med i planlegging av undervisninga. Det foregikk
da i de fire storgruppene. Elevene ble delt inn i
mindre grupper og fikk komme med forslag på aktiviteter de ønsket å ha ,og lærestoff de mente de
ville ha nytte av.
Lærerne syntes planprosessen med 250 elever ble
slitsom, og vi så at elevene stort sett foreslo de
aktiviteter som vi allerede hadde. Derfor har dette
vært lagt på is i en periode.
Planleggingstid
Det har vært og brukes fortsatt mye tid på planleggingsarbeidet i forkant av uteskoleperioden. Det
avsettes tid av 190 times ramma vår og høst. En
av skolens planleggingsdager i forkant av skoleåret
brukes til dette arbeidet. Det har vært brukt ca 12
timer i forkant til felles planlegging, planlegging i
gruppene og samordning. I tillegg kommer tid som
den enkelte har til forberedelser og tilrettelegging
av undervisning. Lærerne utarbeider aktivitetsark
for undervisnings-delen. Vi har en fast mal for aktivitetsarkene. Den teoretiske delen av undervisninga tilpasses de ulike alderstrinn. Elevene er da
fordelt i de 3 aldersgruppene mens de har en kort
teoretisk del før de går ut i praktisk arbeid. Den
teoretiske delen foregår ofte på skolen før elevene
går videre til Skjelnan gård hvor det praktiske
arbeidet foregår for 3 av gruppene. (fiske- gårdutmark) Den 4. gruppa holder seg i skolens nære
uterom.

Hver gruppe (fiske- nærmiljø, gård og utmark) har
utarbeidet undervisnings-opplegg for vår og høstsesongen. Her er det plukket ut lærestoff fra de fleste
fagene i Læreplanen. Det har vært et tidkrevende
arbeid, for å få satt planen i system. En detaljert oversikt over lærestoff som blir gjennomgått foreligger.
På gården, fiske, utmark og nærmiljø har vi følgende hovedoverskrifter for lærestoffet:
Gården:
Hva planter og dyr trenger for å leve
Samspillet i naturen
Nyttevekster
Husdyra
Skogen
Samspillog samarbeid
Lokalhistorie,- gårdens historie
Forurensning i jordbruks-sammenheng
Avfallshåndtering
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Før vårsesongen starter må det bestemmes hvilke
potetsorter og hvilke grønnsaker somdet skal satses på i år. Poteter skal legges til groing og frø må
såes inne. Alle klassene deltar i dette forarbeidet.

Mat fra havet
Sikkerhet på sjøen, førstehjelp
Båttrafikk
Avfallshåndtering, forurensning

På høsten selger elevene potet, grønnsaker. Også
ved hugd, sagd og kløyvd fra gårdens skog selges.

Nærmiljø:
Forbedringer av uteområdet ved skolen
Lek
Nyttevekster, urter, bær og sopp
Bruk av produkter fra fiske, gård og
utmark
Samspill og samarbeid
Kulturminner
Gamle handverkstradisjoner
Forbruk/ gjenbruk
Avfallshåndtering
Bruk og forbruk av naturressurser
Kontakt med nærmiljøet

Utmarka:
Turer i nærområdet
Biotopene myr, skog, fjell, eng
Næringskjeder
Vannets kretsløp
Fisk i ferskvann
Skogsdrift
Orientering
Overnatting ute
Samspill og samarbeid
Friluftsområdet vårt
Gjenbruk, forbruk, vedlikehold
Enkel turmat
Førstehjelp
Forurensning av vann og luft
Vannmangel / flom
Matmangel /ressursuttak
Fiske:
Vannets kretsløp
Næringskjeder/næringshjul
Energi
Dyrelivet i havet
Dyrelivet i fjæra
Fuglelivet
Registrering av dyrelivet
Kommunalt planarbeid, videre utbygging
Samspillog samarbeid
Oppdrettsnæringa
Fiske, bruk av båt
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Det er stadige justeringer som må til i uteskoleperioden. Det er derfor viktig at lærerne er godt forberedt og kan ta utfordringer. En dag med dårlig vær
vil si landligge for båter og mannskap i fjæra. Da
må det være alternative aktiviteter. På gården
lånes det inn dyr i uteskole-perioden, og det varierer litt fra år til år hvilke dyr vi har.
Dagsplan
Alle de fire gruppene starter dagene med en kort
økt inne. Her blir dagens teori gjennomgått.
Elevene går så gruppevis til sine baser. Ute foregår
det praktiske arbeidet organisert i små grupper. Det
settes daglig opp en rulleringsplan for arbeidet,
denne settes opp på ei "oppslagstavle" slik at elevene selv kan finne ut hva de skal jobbe med i
løpet av dagen. Dagen ute deles inn i tre økter,

med to matpauser.
Noen av gruppeledernes oppgaver:
• Prøve å opprettholde godt humør og god
arbeids moral i gruppa.
• Gå foran med et godt eksempel.
• Ta ansvar for å fordele arbeidet på gruppa og
se til at arbeidet blir utført.
• Mekle mellom elever dersom det oppstår uoverensstemmelser.
• Ta ansvar for utstyret som gruppa bruker.
• Samle gruppa og evaluere dagens arbeid
Timeplanen
I uteskoleperioden følger elevene sin vanlig timeplan. En periode byttet vi litt om på planen for de
yngste slik at de noen dager hadde 6 timer og
andre 3 timer. Dette
var ut fra et ønske
om lengere dager
ute. Bytting på timeplanen førte til problemer i forhold til
busstransport som
mange av skolens
elever er avhengige
av. Vi har derfor valgt
å følge vanlig timeplan i forhold til elevene.
Lærerne setter opp
bemanningsplan for
perioden og tilpasser
den etter behov. Det vil si at lærerne må være fleksible. De må være villige til å undervise på andre
tidspunkt enn de normalt gjør, men har ikke flere
timer enn posten tilsier. Det er svært viktig med

denne fleksibiliteten hos lærerne for å få det hele
til å fungere. Det sier seg selv at det er viktig å ha
god bemanning når vi skal ha aktiviteter der det
går på sikkerhet. For eksempel når elevene skal ut i
båtene. Mens det er tilstrekkelig med en lærer pr.
klassetrinn når teoristoff skal gjennomgås.
Pass av dyra
I uteskoleperioden låner gården dyr. Vi har kontakt
med bønder som låner bort dyra for en to-ukersperiode. Vi får da benytte deler av fjøset og minkgården til dyra. Det varierer fra år til år hvilke dyr vi
har. Det har opp gjennom årene vært en rekke dyr
på gården, sau/lam, geiter høner og hane, gjess,
ender, hund, hest, kaniner. Dyra blir stelt av elevene i skoletida . Til kveldsstellet har en lærer og
et par elever ansvaret. I helga er det lærerne som
har ansvaret for et dyra får stell, dette går på
omgang blant de som er på gården. Her går det på
lærernes entusiasme, det er ikke betalt arbeid.
Overnatting ute
Når elevene overnatter ute i telt, flyttes undervisningstid til kvelden. Da avspaserer elevene og
lærerne ca. 3 timer neste dag. Det har vært den
eneste måten å få dette til på uten å bruke ekstra
ressurser. Overnattinga ute har vi sett på som en
viktig del av opplæringa i friluftsliv. For enkelte elever er dette deres eneste mulighet for å få denne
opplevelsen.
Sikkerhet på sjøen
Skolen har 4 båter i bruk. En av båtene eier vi selv,
denne har påhengsmotor og benyttes av lærer.
Elevene får være ute i båt og lærer å ro og fiske
fra båten. Området vi befinner oss i er trafikkert av
store båter derfor må sikkerheten alltid stå i fokus.
Det må være tett bemanning (regler som for svøm-

meundervisning). Elever og lærere må alltid bruke
livvest når de er i båtene.
Elevene får opplæring/erfaring i bruk av vest i
svømmebassenget før de får gå i båten for første
gang. Det blir holdt rokurs for 2. klassingene. Vi har
også hatt "Sikkerhetstjenesten for sjøfolk" til å
demonstrere redningsaksjoner med helikopter,
båter og flåter for oss. Brannvern og brannslukking
i båt gjennomgås også, for å være sikker på at vi
skal være forberedt dersom noe skulle hende i
motorbåten vår. Til sist og ikke minst er det viktig
at elevene har lært båtvett. Det praktiseres strenge
regler her og det har elevene forståelse for. Vi er
stolte over å ha robuste unger som er ute og ror i
Tromsøsundet.
Foreldremedvirkning
Når åkeren skal pløyes om våren er det alltid foreldrene som påtar seg dette arbeidet. Likeså har de
vært behjelpelig når vi har hatt behov for å låne
redskap. Foreldrerådet har stått for innkjøp og kostnader når det gjelder redningsvestene som elevene benytter. I en kortere periode før vi fikk egen
båt fikk vi også låne båter.

- Mål
- Innhold
- Arbeidsmetode
- Rammefaktorer
- Vurdering
Elevene har vært med på ulike vurderingsformer.
Daglige muntlige vurderinger i sin gruppe på 5-7
elever, i storgruppa, etter endt uke, etter endt periode, og gjennom spørreskjema som er sendt hjem.
Elevene har inntil i fjor skrevet daglig logg. Nå har
vi daglig loggskriving på enkelte trinn, mens de
andre har en logg ved ukeslutt. De skal da skrive
om arbeidet de er med på, hva de lærer og om
trivsel. De som ikke skriver logg hver dag har
andre lekser som knyttes til aktiviteter de er med
på.
Loggen og evalueringen sammen med elevene gir
oss lærere, sammen med de observasjoner vi gjør,
et godt bilde på hvordan elevene fungerer i gruppa. Vi har opplevd at de yngste er så trygge at de
tør å si fra om det skulle foregå f. eks mobbing,
eller at noen sluntrer unna arbeidet.

Vurdering
I etterkant av hver uteskoleperiode er det avsatt tid
til vurdering. Dette foregår først innenfor hver gruppe (fiske, gård, utmark, nærmiljø) før kollegiet
sammen går gjennom perioden. Vi arbeider her
etter en mal som vi utarbeidet i samarbeid med
Tom Tiller, professor i pedagogikk ved Universitetet
i Tromsø.

Uteskolen som startet som et prosjekt har gått inn
som en del av skolens daglige drift.

Her ser vi på:

Vinteren 98 søkte vi om og fikk et tilskudd på kr.
20.000 fra Fylkeshelsesjefen i Troms. Dette ble
brukt til å engasjere lektor Asbjørn Flemmen,

Vinteraktiviteter
Lærerne ved skolen har alltid tatt naturen i bruk i
undervisninga også vinterstid. Det har tidligere
variert noe i hvor stor grad hvor den enkelte har
gjort dette.
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ski ser vi på som et av våre mål for å få elevene til
å bli glade i vinternaturen. (A. Flemmen)
Foreldredugnad
Høsten 98 søkte skolen sammen med foreldrene
om Nærmiljømidler til opparbeidelse av et skileikanlegg. Våren 99 fikk vi tildelt kr. 125.000 til dette
arbeidet.
Foreldregruppa har hugget ut trasé til de 3 løypene,
det er knust stein og berg og montert et fantastisk
lysanlegg i traseene. De har lagt ned ca. 2000 dugnadstimer i dette arbeidet. En innsats som vi setter
umåtelig stor pris på. Siden lysene kom i bakkene
har det vært elever der seint og tidlig. Anlegget har
gitt elevene mulighet for å kunne starte skiaktivitetene når snøen kommer i stedet for langt utpå vinteren når dagslyset kommer. Vi ser at bakkene blir
brukt av stadig flere fra nærområdene.

Skiløypa

Høgskolen i Volda, til å holde kurs for oss om barn
og bevegelse, og bruk av skileik i undervisninga.
Etter to inspirerende dager med Flemmen hadde vi
laget et enkelt skileikanlegg. Anlegget måtte lages
mellom steiner og berg, noe som vanskeliggjorde
arbeidet. Et sterkt ønske om å få et skianlegg med
permanente traseer, har vært et ønske fra lærerne,
elevene og foreldrenes side.
Skileik er en fellesbetegnelse for allsidig skiaktivitet
satt i system, ved tilrettelegging av terreng formasjoner i bakke og på flate. Sentralt i skileiken er at
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terrenget overtar rollen som instruktør. Skileik foregår på elevenes premisser. Elevene velger aktivitet
etter egne forutsetninger i området med hopp,
kuler, staup, orgeltramp, bakker og flateaktiviteter.
Skileik er et sosialt fellesskap i et miljø med mulighet for spontan utfoldelse, Men samtidig stimulere
til å ha det moro og utvikle balanse. Det vil alltid
være noe elevene mestrer, men også noe å strekke seg etter. Opplevelsen av spenning vil være en
sterk drivkraft for læring.
Det å være ute og lære seg å bevege seg ute på

Den 29. 2. 2000 var det offisiell åpning av skileikanlegget. Foreldrene sto for arrangementet som
foregikk på ettermiddagstid. Alle elever og foreldre
var invitert til å ta med seg mat og varm drikke.
Den høytidelige åpningen ble foretatt under stor
jubel fra alle frammøtte. Etter den høytidelige
åpningen fant klassene sine samlingsplasser i
området. Her koste store og små seg med medbrakt mat. Etterpå var det full fart i bakkene, -orgeltramp, hopp, kulekjøring, slalåm, snowboard og
aking ble prøvd.
Lærer /elev arbeid i skileikanlegget:
Det ble avsatt 4 timer av lærernes 190-timesramme til opparbeidelse av skileikanlegget. I tillegg har
elever arbeidet med dette i kroppsøvings- og matematikktimer og på fritida. Elever har igangsatt prosjekt på bruken av anlegget. Det skal bli spen-

nende å følge utviklingen her.
Planarbeid i forbindelse med skolens Vinteruke
Vinteren 98 og 99 ble det utarbeidet
undervisningsopplegg for ei felles vinteruke for
hele skolen. Her er både det teoretiske stoffet og
praktiske oppgaver tatt med.
Nytt av året er at uka avsluttes med Skjelnandagen.
Et arrangement som skole og hjem samarbeider
om. Her skal skolen stå for uteaktiviteter i vinterlandskapet, mens foreldrene har ansvar for kafédrift.
Målet for vinteruka er å :
- Gi glade og positive opplevelser i vinternaturen.
- Gi kunnskap, forståelse og respekt for naturen.
- Stimulere til egen kunnskapsøkning og forskertrang.
Det ble brukt av 190 - timers ramma til felles planlegging av vinteruka. Lærerne som arbeider med
elever på små-skoletrinnet gikk sammen om å utarbeide en plan for de yngste, og lærerne som underviser på mellomtrinnet laget en plan for de eldste.
Det er utarbeidet forslag til lærestoff for alle klassetrinn.
1.-4. klasse
• Hvordan lever dyra i nærmiljøet om vinteren?
• Fuglelivet vinterstid.
• Planter og trærne i nærmiljøet
• Snø
• Uteaktiviteter
• Påkledning
• Mat
• Hvordan lever reindriftssamene vinterstid
4-7. klasse

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan lever dyra om vinteren? Forts. fra 1.-4.kl
Planter og trær om vinteren.
Været
Snø, ski, uteaktiviteter
Stjernehimmelen
Mørketid
Årstider og skiftninger
Påkledning
Mat

Deler av temaet behandles i den enkelte klasse i
for- og etterkant av den felles vinteraktivitetsuka.
Teorien knyttes til uteaktiviteter med hovedvekt på
det praktiske.
1.-4. klasse og 5.-7. klasse har hver sin dag for
langtur. Oppstart av uka starter med storsamling i
gymnastikksalen.
Skolen har utarbeidet egen perm med forslag til
teoretisk stoff og praktiske aktiviteter som skal
gjennomgåes på hvert klassetrinn.

Utedagen 1. og 2. klasse
Første og andre klasse har sin faste utedag i uka.
Da er de ute på tur i nærområdet. 1.klasse er ute 4
timer mens 2. klasse er ute i 3 timer. Klassene har
sin faste leirplass i skogen og fjæra. Om høsten
brukes begge leirplassene, men så snart snøen
kommer holder de seg til skogen og fjellet. Dagen
starter med samlingsstund inne. Her tar lærerne
for seg dagens tema med faktaopplysninger, billedbøker, eventyr, dikt, rim, regler og sanger. " Hvor
skal vi gå?" " Hva skal vi se etter?" "Hva må vi ha
med oss?"

været, og med sekk på ryggen med mat og fellesutstyr.
Ute i felten arbeider elevene i grupper eller individuelt. Forskertrangen er stor og det er viktig at alle
elevene får oppmerksomhet og tilbakemelding fra
de voksne når de har funnet noe som de undrer
seg over. Mange ting taes med tilbake til skolen og
arbeides videre med i dagene fram til neste langdag ute.
Dagen etter turdagen lages det lesetekst der elevene får formidle det de har vært opptatt med
under turen.
Det er utarbeidet en plan for utedagene med tema
som følger naturens årssyklus. Dette arbeidet er
satt inn i samme system som uteskolen. Det er
også utarbeidet aktivitetsark til hjelp for læreren.
Disse håper vi å kunne få trykke opp som et lite
idehefte for andre.
Vi søkte om FOU-midler fra Statens Utdanningskontor og fikk tildelt kr.50.000 over to år til det
pedagogiske arbeidet med temaheftet.
Joggedagen
Hver høst arrangerer skolen en joggedag i nærmiljøet i forbindelse med FN dagen. Ofte går turen
gjennom lysløypa. Elevene betaler startkontigent,
denne går til gode formål,- vi løper for andre. Vi
deler ut et glass saft for hver runde i løypa, og
klassene konkurrerer seg imellom om flest runder i
gjennomsnitt. Det deles ut en "vandrelykt" til beste
klasse.
Idrettsdagen

Før alle starter i samlet flokk er alle kledd etter
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Hver høst arrangeres det idrettsdag på skolen.
Elever fra 4.-7. klasse deltar.
De yngste elevene har denne dagen en turdag.

Det finnes et utall av muligheter for å gjøre undervisningen spennende, her er det bare å bruke fantasien. Kreativitet stimulerer læring og motivasjon.

Fotballdagen
Hver vår arrangeres det fotballturnering ved skolen. Dette skjer i siste skoleuke. Vinnerne av denne
turneringen spiller mot lærerne.

Vi har vinteren 2000 arbeidet for å fremme mer
bruk av prosjektarbeid som metode i undervisninga .

Torsdagsbålet
Hver torsdag i barmarksesongen har vi fyr på grillen, og vi deler ut pinnedeig. Elever fra 3. klasse
har hatt ansvar for å tenne opp. Steiking av pinnedeig er en populær aktivitet i friminuttet. En av de
inspiserende lærerne har hatt tilsyn.
Fest ute
Flere klasser har hatt julefest ute i skogen. Her har
det vært bål, og grøt og varm saft har blitt servert.
Elevene har laget lykter, og forberedt juleprogram
som har blitt vist ute. En stemningsfull juleavslutning.
Våravslutning ute er det også mange klasser som
praktiserer. Da er det ofte grilling , leik og laging av
seljefløyter som står i fokus.
Mørketur
I Nord-Norge er det liten tradisjon på å gå på tur i
skogen i mørket. Vi har derfor prøvd å motivere til å
bruke naturen aktivt også den mørke tida. Noen
klasser har hatt kveldsturer med refleksløype og
kos rundt bålet. Andre har sett på stjernehimmelen, og utforsket lyset og mørket og kontrastene.
Motivering
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Det er svært viktig å ha motiverte lærere for å
kunne motivere elevene. Det læreren brenner for
og gir positive signaler om vil også eleven utvikle
positive holdninger til.
Husk at også lærerne kan ha utbytte av faglig og

sosialt påfyll ute i naturen. Vi har sett at det å
arrangere utflukter for kollegiet har vært med på å
utvikle et positivt samhold. Det er ikke alltid det
store arrangementet som skal til. En seiltur med
Nordlandsbåt, fjelltur med lavvoo og servering av
reinsdyrbuljong, hyttetur eller en tur i skogen en
vårkveld er hyggelige ting å tenke tilbake på i en
ellers travel hverdag.
Det å gi hverandre ros for arbeid en legger ned i
skolehverdagen er også viktig! Entusiasme trenger
også næring for å overleve.

STEINERSKOLEN I STAVANGER

Samspill mellom skole og arkitekt

I og med at skolen er et trinnvis byggeprosjekt, rundt
midtveis i en mangeårig prosess, stod den ved prosjektstart allerede inne i en tett og langvarig dialog med
skolens arkitekter. Når den nå skulle rette fokus mot
utvikling og bruk av utearealene, var det naturlig å
videreføre denne dialogen med et felles mål: En fysisk
tilrettelegging som er tilpasset pedagogisk bruk av
arealene, samtidig som den estetisk er helstøpt i forhold
til resten av skolebygget. Dialogen i en slik planprosess
er krevende.
På bakgrunn av en idémyldring blant lærerne, ga
arkitektene sitt tilbakespill til skolen med en beskrivelse
av 19 delprosjekter som kunne gripes fatt i, knyttet
sammen i en helhetlig arealplanramme (illustrasjon).
Skrivet oppfordret skolen til å gjøre prioriteringer og gi
tilbakemelding på de ulike delene, samtidig som det ga
et forslag til organisering av prosessen.
For å gi et glimt av arkitektens rolle i prosessen, gjengir
vi på de følgende sidene litt av dette skisseutkastet.
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GJENNOMGANG AV FORELØPIG SKISSEUTKAST TIL "LEVANDE SKULE-PLAN"
FOR STEINERSKOLEN I STAVANGER.
Ved Espen Tharaldsen, arkitekt i Arbeisdgruppen
Hus.
En fortegnelse over 19 delprosjekter i LS som ble
presentert for lærermøtet på skolen den 28.01.99;
tilrettelagt for diskusjon i veiledningsteamet og
arbeidsgruppen på skolen.
Beskrivelsene har stedvis detaljerte utmalinger og
konkretiseringer. Antageligvis vil ingenting, eller
svært lite, bli presis slik disse formuleringene antyder. Meningen har vært å overlevere forslag til løsninger for å vise i hvilke baner det kan tenkes slik
at temaene enkeltvis - men også som samlet
pakke, og da som uttrykk for satsningsnivå og
avstemming av delene mot hverandre - kan diskuteres videre i veiledningsgruppen, arbeidsgruppen
og skolens organer.
Ls 1: Helhet; inndeling av området klassevis
for daglig omsorg
Poenget med denne helhetsbetraktingen, er å se
ut over Ls-tidsperspektivet. Altså å vektlegge
betydningen av en permanent ordning. Og at
denne vedvarende ordningen må finne måter å
samle og håndtere midler, penger og dugnadsressurser på for å pleie uteområdet på skolen. En slik
drift og vedvarende kvalitesforhøyning vil etter de
første 5, 10, 15 årene gradvis gå over i sin vedvarende fase: fordypning og foredling. Det egentlige
siktepunktet vil kunne bli tydeligere og tydeligere:
en skole med mennesker som stadig videreforedler sitt ytre område signaliserer holdninger til barn
og ungdom. Det kan f.eks. skje gjennom virksomheter i hagen: kompostlegging, såing, høsting og
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foredling, eller reparasjoner og vedlikehold av hele
området osv. Det er her Ls's virkelige mål ligger: å
synliggjøre ordet økologi i den praktiske hverdagen.

- kjøreadkomst
- spørsmålet om hvor "innganger" til, og snarveier
gjennom hagen bør være
- kanskje også lébeplantning?

De første 10-15 årene vil bli preget av planlegning,
beplantning og anlegging av de forskjellige komponentene; for ikke å snakke om de første 10-15
månedene til prosjekt Ls er ferdig: Denne første
tiden blir ren gründer-tid: vilje, mye entusiasme og
ganske sikkert noen konflikter. Å håndtere disse
konfliktene blir del av LS-prosjektet.

Etter program-samtaler i hagegruppen, tilbakeføres
resultatene, "ytelseskravene" (funksjonene) - gjerne ledsaget med forslag til løsning - og lokaliseringen, til Hus. På dette grunnlaget prøver Hus å
bearbeide førsteskissen til et nytt forslag til ny uttalelse fra hagegruppen/arbeidsgruppen osv.

Ls 1 representerer det langsiktige perspektivet, et
perspektiv som tar til idag, våren -99, ved straks å
sette pleien av det som allerede finns på dagsorden. Arbeidsgruppen (ved Geir) kastet frem tanken om å dele inn skolen i områder som blir holdt i
hevd av hver sin klasse.
Ls 2 Ferdiggjøring "Stonehenge-plass"
Detaljering, plassbelegg og ferdigmøblering med
bord gjenstår. På møtet i hagegruppen den
24.02.99 ble behovet for bord, benker o.lign. for
tegneundervisningen understreket. Ellers er dette
delprosjektet sterkt knyttet til avgrensning mot skolehagen.
Ls 3 Skolehagen
Hus har utarbeidet en skisse som viser en tendens
til geometri og struktur for skolehagen. Denne "formen" - som tar utgangspunkt i Alois' ide om de
astronomiske forholdene - er å anse som et første
utkast. Under den videre bearbeidelsen vil Hus
prøve å videreutvikle skissen utfra det som kommer frem i samtaler med hagegruppen (særlig
Lindas økt, 24.februar -99). Til en slik bearbeidelse
trenger vi å fordype:

Her er noen foreløpige tanker til utforming av
skolehagen:
Soluret tenkes i østre sentrum av Stonehengeplassen. Ca to meter av Stonehenge-plassen i vest
faller utenfor solkretsen. Disse to metrene danner
område med adkomst ned til lavere nivå mellom
“jord- og mars-avgrensningen”. Adkomsten ender
mellom disse to. Det vil si på "utsiden" av "jordbanen", altså den sfære som jorden omkretser, dvs
den "egentlige jord". Innenfor - altså nærmere
soluret - ligger merkur og venus, kommunikasjonens og sosialitetens planeter. Her er parken til
vidergående trinn (vgt) med benker. Fra denne
indre delen av hagen kan sektorene tenkes å stråle nordøstover via jupiter til saturn. Saturn settes i
aksemøtestedet, solen i vestre origo på
Stonehenge. Denne avstanden gir målestokken
for inndelingen av "solsystemet". Det nærmeste
området fra soluret frem til mars foreslås altså som
oppholdssone; halvt plass, halvt bedd. Utenfor
mars - dvs. videre nordøstover - domineres hagen
av sammenhengende plantefelt, men mellom teigene kan en som antydet anlegge veier frem til
jupiter og saturnplassen, og dessuten på de tilhørende sirkelbuene. Dette gir ett større område

mellom mars og jupiter nordøst for jupiter som kan
deles i tre teiger, og lenger mot nord - "utenfor
jupiter" - fire omtrent like store teiger; ialt syv. I
tillegg kommer området med de beplantete beddene ved merkur og venus som er til krydderplanter el.l.
Utover disse skolehagestedene kommer mulighetene ved planteområdet i Ls 5 (og Ullandhaug!).
Dessuten foreslår Linda at det opparbeides hager
for de to minste klassene ved småskolebygget (se
Ls 11). Det astronomiske bildet mangler foreløpig
Uran. Neptun, Pluto. Pluto ligger et par hundre
meter vekk. Vi burde funnet et fascinerende "gjemmested" for disse små drabantene. Kanskje i egne
bortgjemte skrin, eller hulrom.
Ls 6 Mulighet for overdekket plass
For å skape mer uteområde under tak, kan rullestolsrampen undersøkes med henblikk på å lage
overdekket plass i midtområdet. Temaet berører
byggeforskrifter og kan utløse behov for tillatelse.
Særlig vil hensynet til brannforhold, rømningsvei
over rullestolsrampen, etc. stå sentralt. Et arrangement her kan sees sammen med noe utemøbler,
kanskje også noe leplanter. Hva med å dyrke hekker i flyttbare trau som kan stå der midlertidig for
så å flyttes når sal skal bygges? Tak er bare aktuelt dersom salprosjekt skyves ut i det blå.
Ls 10 Ildsted, terrassetrapp
Tråkket nordover på tomten i stigningen bak dammen vil måtte løses som et eller annet trappe- eller
rampeanlegg. - En spennende oppgave å utforme
trappen slik at både det mikrotopografiske blir ivaretatt samtidig som det kan oppstå en liten rikdom
av solingssteder (ideell himmelretning), speidesteder (ideell oversikt), terrasserte sittegrupper skjer-

met av lebeplantning eller murbrystninger. Veien i
stigningen kan kanskje til å begynne med fremstå
helt enkelt, det går idag et tydelig tråkk der. Det
viktige er bare at vi avmerker muligheter og kanskje ikke idag anlegger ting som siden forhindrer
den unike muligheten som finns her til å kombinere
passive (sitte, prate, titte, spille sjakk ....) og aktive
virksomheter (trafikken til og fra det øvre ømrådet,
enten det blir med eller uten skate). En slik situasjon er førsteklasses for å organisere uteplasser.
Det er alltid lurt å ha en foreløpig plan for hvor
satsninger kan gjøres i fremtiden, og selvsagt også
noe løselig om hvordan.

bålet, (og hva med litt "grilling" i hagen? spør
Linda). Kan det være snakk om flere ildkamre?

Studium av slike ting egner seg godt å gjøre i en
kombinasjon mellom modellstudier i feks målestokk 1:20 eller 1:50, sammen med målebånd,
markeringsbånd og lekter på selve stedet. Det er
dessuten svært morsomt og kan egne seg som
sosialt spill med kanskje både foreldre, elever,
lærere og veiledningsteam? (Oppmålingsoppgave
i videregående?) Som forspill til dugnadsinnsats
har det stor verdi å gå slik frem...

Ls 14 Oppbygde voller
Også dette nummeret er plassert på oversiktstegningen på en plass, stedfortredende for flere.
Foreløpig er voller påbegynt i søndre område rundt
Stonehenge og skolehagen. Det kan være aktuelt
å bygge voller videre opp langs parkeringen (Ls 4),
og for å avskjerme småklassebygget (Ls 11).
Dessuten bør hele skoleområdeperiferien gåes
etter: I øst langs gangveien, særlig etter at fløyen
for mellomtrinnet blir bygget, i nord i forbindelse
med skate-anlegget, modifisert kan det komme til
anvendelse mer som terrengmodifikasjon mellom
skoleplassen og barnehageområdet (Ls 8), og
endelig bør vi ta med her, selv om det strengt tatt
ligger utenfor Levande skule-arealet, at barnehagen selv kan ha god nytte av skjermvoller på vestog nordsiden av sine lekearealer opp mot gangveien (skate'n).

I iveren etter å se for seg hvordan trappen kan bli
et sosialt apparat, holdt vi på å glemme ildstedet
og terrassen nedenfor. Ildstedet forklarer seg selv,
midt bak vannspeilet, med høy røkføring (forskrifter?), og pipe med forankring for sittehyller (slike
som geiter liker: små flater oppe i høyden).
Ildkammeret er igjen en undersøkelse verdig. Her
ligger latente oppfordringer til en gruppe Ls 10:
hvordan lyder programmet her? Hvilke funksjoner
er ønskelige? Skal peisen/ovnen kunne brukes til
baking, røyking, brenning av kalk?, isåfall, hva er
begrensningene. En røykstove er kan hende for
avansert. Og hvordan kan de forskjellige bruksmåtene likevel gi plass for det viktigste: det åpne

Terrassen forran ildstedet, kanskje bare noen fingerbredder over vannspeilet. Midt i solen.
Sommerdager med refleks og bølgelyder, - hammock-assosiasjoner. Terrassen er med på å understreke, men også på å avslutte den åpne skoleplassen. Den kan være fin for elever i fritidshjemsordningen eller fra mellomtrinnet litt utpå dagen,
men er kanhende mest for de minste (2. og 3.
klasse) tidlig på dagen, slik den er plassert inntil
deres naturlige domene og ved bredden av en sjø.

Ls 16 Muliggjøre islegging av ballplassen.
Geir har kastet frem ideen om man ikke med enkle
midler kan bygge opp en lav (asfalt?) kant rundt
plassen slik at den holder vann til skøytebane ved
sprøyting. Det hadde vært en fordel om det snarest
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kunne bli besluttet hvordan ballplassen skal se ut
etter at siste husmodul mot syd-øst (eurytmirom
osv) kommer på plass: Hvis ikke plassen skal
krympes til det halve, må den enten utvides nedover på tegningen - mot syd - eller den må anlegges snudd 90 grader og forlenget østover. Bør
avklares før skolehagen legges endelig fast.
(Hagegruppen foreslår på sitt februarmøte at
asfaltkant kan sees uavhengig av denne avklaringen. Prisantydning for materialer ca 500 kr.)
Ls 19 Det årvisse husbyggingsprosjektet i 4.
klasse.
På alle steinerskoler er det husbyggingsperiode i 4.
klasse. Ole Rasmus har reist rundt og sett praksisen på mange steder og kaster frem følgende
tanke: Finn et område, ikke en bestemt tomt, hvor
slike lette konstruksjoner kan settes opp. Det er
nærliggende å bruke leire, trepinner, torv, stein,
osv., dvs. materialer og konstruksjoner som kan
“vissne”, og gå tilbake til jorden etter en tid. Kan fort
bli for høy standard, for varige hus. Mye av vitsen er
barnas deltagelse. Varige hus krever fort stor andel
"voksenhjelp". Og de blir stående for lenge og fyller
etterhvert opp på ellers charmerende steder her og
der på tomten. Forslag til diskusjon: om ikke disse
husene mer er fuglereder, oterhuler eller sommerfuglkokonger for et avgrenset alderstrinn? Ls 19
ville isåfall bestå i å anvise visse områder hvor
dette er ok; og hvor det ellers ikke er så fordelaktig.
Hvis organene på skolen ser dette på samme måte
har vi noen ideer til slike spontane byggetomter.
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Prosjektet og deltagerne

Prosjektet og deltagerne
«Levande skule» (1996-2000) ble utviklet som et
landsomfattende samarbeidsprosjekt mellom
Norges landbrukshøgskole og Det norske hageselskap, støttet av Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet, Miljøverndepartementet,
Landbruksdepartementet, Sosial- og helsedepartementet, Norsk kulturråd og Landbruksbanken.

Etterutdanning for lærere
«Levande skule» har utviklet et modulbasert 10
vektalls kurstilbud for lærere og andre som arbeider med planlegging, utforming og bruk av skolens
uteareal. Tilbudet har vært utviklet i et nært samarbeid med 4 kurssteder knyttet til regionale gartnerskoler/landbruksskoler (Kvæfjord, Staup, Aurland
og Grimstad):
MODUL 1 (1 vekttall)
Utearealet som tverrfaglig læringsarena

Ny kunnskap og erfaringer
Prosjektets siktemål har vært å bidra til nasjonal
kunnskapsutvikling på feltet planlegging, utforming
og bruk av skolens uteareal og nærmiljø som
læringsarena for virkeliggjøring av sentrale intensjoner i grunnskolereformen. De utfordringene som
skolene, kommunene og fylkene står ovenfor i forbindelse med Reform 97, trenger et kunnskapsfundament som både er tilpasset deres lokale behov
og i forhold til internasjonale forsknings- og utviklingsresultater.
Pilotskoler og pilotgårder
Over en 4-årsperiode er det utviklet to landsdekkende sett av eksempler. I den ene eksempelsamlingen er det utearealet på skolen som står i sentrum: Hvordan den enkelte skole kan gå frem for å
forbedre omgivelsene sine med vekt på pedagogisk bruk, samt funksjonell og estetisk utforming.
Økologisk skolehage inngår her som et viktig element. Den andre eksempelsamlingen ble bygget
opp rundt i alt 8 gårder som inngår et forpliktende,
pedagogisk samarbeid med en eller flere skoler.
Hensikten er å bruke gården som læringsarena for
tema- og prosjektbasert undervisning.

være et viktig arbeid å oppdatere disse sidene og
knytte videre lenker til tilsvarende kunnskapskilder
nasjonalt og internasjonalt. I samarbeid med Norsk
Form er det utviklet en egen litteraturoversikt over
relevant litteratur, som også (finansiert av KUF) er
distribuert til alle landets skoler. Levande skule har
som mål å gi ut to håndbøker: En om skolehagedrift (vår 2000), og en om gården som pedagogisk
ressurs (høst 2000).

MODUL 2 (4 vekttall)
Prosjekt på egen skole (skolehagedrift)
MODUL 3 (3 vekttall)
Naturen som naturfaglærer
MODUL 4 (2 vekttall)
Opprusting og rehabilitering av skolens uteareal

Informasjons og nettvettverksarbeid
Prosjektet har utviklet et bredt faglig nettverk både
i Norge, Norden og internasjonalt. Dette er i første
rekke bygget opp gjennom de tverrfaglige team
som har veiledet utviklingsarbeidet ved pilotskolene (i skjæringsfeltet mellom landskapsarkitektur /
pedagogikk og hagebruk/-naturbruk). I tillegg er
det etablert ulike faglige nettverk, uavhengig av
prosjektet. Prosjektet har knyttet kontakter til tilsvarende forskningsmilijøer internasjonalt (i første
rekke Sverige, Danmark, Tyskland og England).
Hageselskapets faglige nettverk er en del av dette.
Læremidler
Prosjektet har utviklet egne sider på internett som
er ment som en hjelp til lærere - både m.h.t. faglig
stoff, kontakter og tilgrensende prosjekter. Det vil

Forskning
Prosjektet hadde også som siktemål å generere ny,
relevant forskning på felter knyttet til utemiljøet som
del av skolens læringsarena. I prosjektperioden er
det satt i gang to større forskningsarbeider i tillegg
til det løpende FoU-arbeidet i hovedprosjektet:
• Med utgangspunkt i erfaringsmaterialet fra
Levande skule er det igangsatt et eget Dr.scient.arbeid ved NLH tilknyttet Institutt for landskapsplanlegging (Tema: Fysisk tilrettelegging og pedagogisk bruk av skolenes uteareal). Kristin Kreul er
tilsatt som stipendiat i en fireårig periode (19992003).
• Det er gjennomført et separat forskningsprosjekt
rettet mot bruk av planter i forhold til skolenes
inneklima: INNEMILJØ OG TRIVSEL I SKOLEN, i
samarbeid med Lørenskog kommune. Det foreligger en sluttrapport fra prosjektet forfattet av Dr.scient Tove Fjeld og overlege Finn Levy. De har fremlagt interessante resultater m.h.t. hvordan planter i
kombinasjon med fullspektret lys påvirker læreres
og elevers helse og trivsel.
Internettadresse:
http://levandeskule.nlh.no
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Deltagere underveis i prosjektet
(1996-2000)
Levande skule har, i løpet av de 5 årene prosjektet har pågått, vært
muliggjort gjennom et omfattende samarbeid mellom engasjerte mennesker i skoleverket, landbruket, forvaltningen og forskningen. En stor
takk rettes til alle som på ulike tidspunkt har bidratt til et slikt løft. En spesiell takk går til økonomiansvarlig ved Instutitt for plantefag, Sølvi Olsen,
som sikkert og fleksibelt, og med godt humør har loset de mange små
og store pengestrømmene.
Så til listen over dem som i ulike tilkyntninger har deltatt som medarbeidere i prosjektet. En hjertelig takk til dere alle!

FORPROSJEKTGRUPPE
IPF
IPF
NORSØK
NORSØK
SJH
SEVU - NLH
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Aksel Hugo
Kristina Parow
Kristian Ormset
Kirsti McKinnon
Sigvald Hagen
Kristin Kreul

NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE
Prosjektmedarbeidere og styre
IPF
Aksel Hugo (prosjektleder)
Kristina Parow (prosjektkoordinator)
Anne-Kath Parow (konsulent)
Roar Moe (styreleder)
Sølvi Olsen (økonomi, regnskap)
Håkon Sparre (IKT, web)
ILP
Kristin Kreul (prosjektkoordinator)
SEVU
Mike Moulton (kurskoordinator
BNU
Torger Gillebo (styremedlem)
Skolehage ved NLH
IPF
Roar Moe (leder)
Per Anker Pedersen
ILP
Sveinung Skjold
Parksjef
Thor Johansen
Studentrep.
Frøydis Lindén
konsulent
Linda Jolly
Videreføringsutvalg
IPF
Grete Grindal (leder)
Aksel Hugo (sekretær)
PfP
Hans Erik Lefdal
SEVU
Mike Moulton
ADM.
Colin Murphy
ILP
Kine Halvorsen Thorén
DET NORSKE HAGESELSKAP
Avd fag
Øivind Tjøm
Andrid Solaas
Ruth-Karin Gunnes
styremedlem
Liv Todnem
konferanseutvalg
Tom Krönig (direktør)

Etterutdanningskurs
UTEAREALET SOM LÆRINGSMILJØ - MODUL 1 (1VEKT)
NLH, Hurum
Aksel Hugo
Linda Jolly
Paul Lillehammer
Stefan von Bothmer
Rå gartnerskole,
Kvæfjord

Harald Bjørn Gideonsen
Liv Torun Sandvik
Ulf Håkon Stoltz
Bjørn Welde
Helga Rudaa
Berit Nergård Nyre

Dømmesmoen,
Grimstad

Ingunn Vågen
Aksel Hugo
Paul Lillehammer
Åsmund Asdal

Sogn jord- og
hagebruksskole

Anne Karin Hatling
Maria Bjune
Aksel Hugo

NORSØK, Tingvoll

Kirsty McKinnon
Hege Ulfeng
Aksel Hugo
Terje Bjerga

Staup, Levanger

Einar Skjetnemark
Åge Jensen
Aksel Hugo
Marianne Leisner

SKOLEHAGEN SOM PROSJEKT - MODUL 2 (4 VEKTER)
NLH
Marianne Leisner
Linda Jolly
Aksel Hugo
Rå gartnerskole,
Kvæfjord

Harald Bjørn Gideonsen
Liv Torun Sandvik
Siv Eilertsen

Sogn jord- og
hagebruksskole

Marianne Leisner
Linda Jolly

Staup gartnerskole

Marianne Leisner
Linda Jolly

NATUREN SOM NATURFAGLÆRER - MODUL 3 (3 VEKTER)
NLH
Aksel Hugo
Godi Keller
Rå gartnerskole,
Aksel Hugo
Kvæfjord
Godi Keller
Harald Bjørn Gideonsen

OPPRUSTING AV SKOLENS UTEAREAL - MODUL 4 (2V.)
NLH
Kristin Kreul, Kristin Berg,Todd Saunders
Karen Monnet, Anny Espe
Frode Svane, Hanne Wilhjelm
Rune Titlestad, Terje Bjerg
Sille Winsnes, Kirsti Vindal Halvorsen
Ole Rømer Sandberg, Torbjørn Hansen
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PILOTSKOLER
Aurland barne- og ungdomsskole
Kari Johnsen
Øystein Borlaug
Anne Karin Hatling
Trygve Skjerdal
Torill Bruvik
Olav Terum
Magne Lundeland
Anita Løkken
Veiledningsteam
Morten Clemetsen (planlegger)
Linda Jolly (pedagog)
Jorun Barane (hagebruker)
Brattås skole, Nøtterøy
Tove Aas
Ellen Solberg
Ingebjørg Herland
Inger Marie Elmer
Aksel Gilje
Ståle Sæthern
Randi Litleskare
Veiledningsteam
Marianne Leisner (hagebruker)
Kari Anne Smith-Kielland (planlegger)
Erik Eliassen (pedagog)
Christi Krybbe skoler, Bergen
Magne Kjølen
Aud Rognø
Elin Strandenes
Eli Moe
Reidun Budal
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Veiledningsteam

Ole Rasmus Nygaard (planlegger)
Linda Jolly (pedagog og hagebruker)
Fra Bergen kommune, grønn avd
Ådne Svalastog (org)
Olav Tveitnes (planlegger)
Maridalen skole, Oslo
Terje Bjerga
Astrid Klette
Aileen Svendsen
Harald Aanes
Veiledningsteam
Todd Saunders (planlegger)
Linda Jolly (pedagog)
Marianne Leisner (hagebruker)
Medkila skole, Harstad
Anne-Lise Fenes / Rune Berg
Wenche Havig
Sissel Iversen
Solveig Rostøl Bakken
Ole Martin Olsen
Stein Thorbjørnsen
Sveinung Karlsen
Ståle Knutsen
Arne Markussen
Veiledningsteam
Todd Saunders (planlegger)
Linda Jolly (pedagog)
Liv Torunn Sandvik (hagebruker)
Skjelnan skole, Tromsø
Helga Jørgensen Rudaa
Kari Sonja Ekeland
Liv Hauge

Tone Steiro
Jorunn Fleten
Audun Libakken
Ole Bårdsen
Rigmor Abrahamsen
Veiledningsteam
Rose Marie Steinsvik (planlegger)
Siv Eilertsen (hagebruker)
Helga Rudaa/Kari Sonja Ekeland
Steinerskolen I Stavanger
Geir Bakken
Wenche Helga Wendelboe
Carl Olsen
Maria Svenaeus Bakken
Veiledningsteam
Ole Rasmus Nygaard (planlegger)
Espen Tharaldsen (planlegger)
Torgeir E Sørensen
Linda Jolly (hagebruker)
Tangen skole, Stange
Anne Godsveen
Marit Trosviken
Amund Oustad
Dyre Johan Haug
Liv Berit Westby
Mai Britt Monsen
Anne Messenlien
Thor Lundquist
Veiledningsteam
Ida Kristin Lie (planlegger)
Trond Vidar Vedum (pedagog)
Franka Pedersen (hagebruker)
Marianne Leisner (planlegger)
Rolf Jacobsen (planlegger)

GARDEN SOM PEDAGOGISK RESSURS
Fjøsangergården/Langegården, Bergen
Gårdbruker
Erik Krohn Hansen
Skoler
Steinerskolen i Bergen
Åse-Marit Bruserud
Solveig Slåttli
Helge Birkeland
Elisabeth Clausen
Johanne Margrethe Hartwig
Hegli gård, Nannestad
Gårdbrukere
Sidsel Sandberg
Hans Johan Næsheim
Skole
Nannestad ungdomsskole
Klasselærere i samtlige 12 klasser
Nordre Sletner, Slitu
Gårdbruker
Walther Johansson
Ketil Bilberg
Skoler
Steinerskolen på Nordstrand
Klasselærere på alle klassetrinn
Nygården, Lysøysundet
Gårdbrukere
Anne Nygård
Knut Jermstad
Skoler
Fagerenget skole
Tormod Fremstad
Matha Stormo
Sletten gard, Lattervika, Lyngen
Gårdbrukere
Angelika Bugjerde
Filip Johansen
Skole
Steinerskolen i Tromsø
Bodil Winther
Kari Sundbye
Ingeborg Reistad
Jon-Ola Johnsen
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Sogn jord- og hagebruksskole, Aurland
Gårdbruker
Koordinator Anne Karin Hatling
Skoler
Aurland barne- og ungdomsskule
Lærere fra alle klassetrinn
Straumøy gard, Sveio
Gårdbrukere
Anne K. og Leif Grutle
Skoler
Sveio
Lærere og assistenter fra
Ørevik
Lærere og assistenter fra
Einstabøvoll
Lærere og assistenter fra
Førde
Lærere og assistenter fra
Øvre Grauo, Voss
Gårdbrukere
Skoler
Palmafossen
Kløve

alle
alle
alle
alle

aktuelle
aktuelle
aktuelle
aktuelle

PLANTER OG INNEKLIMA (delprosjekt)
Tove Fjell, konsulent Greentime Consulting
Finn Levy, overlege

klassetrinn
klassetrinn
klassetrinn
klassetrinn

Valborg Kløve-Graue
Lars Gabrielsen
Marta Liland
Brit Solend
Maren Elisabeth Underdal og lærere fra alle
klassetrinn

GÅRDEN SOM PEDAGOGISKE RESSURS (forelesere på samlinger)
Arne Erik Gandrud, lærer
Linda Jolly, lærer
Anita Bjønnes, fysioterapeut
Stein Schage, barnelege og psykiater
Jürgen Spreemann, lærer
Suzanne Petermeyer, bonde og lærer
Helga Rudaa, lærer
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Kunstnerisk etterarbeid
Aldersdifferensierte oppgaver
Sansemotorisk utvikling
Forutsetninger for empati
Betydningen av arbeidet
Erfaringer fra Tyskland
Skjelnanprosjektet

NETTVERK, nasjonalt
Bondelaget
Norges vel
Bondekvinnelaget
Norske 4H
Nasjonalt støtteapparat
for grønn omsorg
Landbruksbanken
Distriktsaktiv skole
Lære med skogen
Skole og omgivelser,
Norsk Form
Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komité
Landslag for park-,
idretts- og friluftsanlegg
Produkts- og elektrisitetstilsynet
Regionalt
Landbruksavd. i Rogaland
Landbruksavd. i Hordaland
Landbruksdirektør i Troms
Landbruksavd. i alle
eksempelkommuner
Jærmuseet
Forum for besøksgårder i
Finnmark
Høgskolen i Rogaland

Kurt Ole Lind
Dag Urdal
Charlotte Berg
Ingeborg Fønstelien
Lisbeth Haugan
Torstein Opheim
Håkon B. Landråk
Tore Molteberg
Annichen Hauan og Alf Howlid
Rune Titlestad og Per Corneliussen
Ingjerd Bratterud og Gunhild Bøgseth
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Noter

1

Et slikt perspektiv på estetikken kan en finne utdypet hos den tyske
estetiker Gernot Boehme. Den nye estetikken må, i følge Boehme,
komme seg ut av galleriene og inn i hverdagen (livsverden). Det å få
virksomhetenes form (rom, ytre situasjon) og innhold (handling, deltagelse) til mest mulig helstøpt å klinge sammen, er i hans øyne et estetisk spørsmål. Se: Gernot Boehme (1996) "Atmosphäre – die neue
Aestetik", Suhrkampf Taschenbuch Verlag.

2

Et slikt perspektiv på pedagogikken kan en finne utdypet i de pedagogiske tradisjoner som tar utgangspunkt i møtet og situasjonen. I uteromspedagogikken har vi i Norge her lange tradisjoner å vise tilbake
på, spesielt innen frilutslivet. Nokså enestående i denne sammenheng
er den bokløse pedagogiske tradisjon som de siste 30 år er vokst frem
rundt Nils Faarlund og Norsk Høgfjellskole.

3

Spør du en gruppe naturfaglærere om hvordan de fikk interessen sin
for naturen (slik vi har gjort på naturfaglærerkurs), vil de alle vise til
voksenpersoner som i kraft av sin interesse for et eller annet der ute
vekket deres interesse i barne- eller ungdomsårene.

4

Et eksempel er det store internasjonale forskningsarbeidet "Growing up
in cities", som sammenliknet barns oppvekstvilkår i byer i ulike deler
av verden. Livskvaliteten viste seg å være mindre knyttet til ytre fysiske
forhold enn til graden av felleskapskultur knyttet til stedet. Se: Kevin
Lynch (1977), Growing up in cities : studies of the spatial environment
of adolescence in Cracow, Melbourne, Mexico City, Salta, Toluca, and
Warszawa, Unesco.

5

En undersøkelse viser at 80% av det barna har av faktainformasjon
stammer fra andre kilder enn skolen.
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