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		Agenda		

•  Temaets	aktualitet	og	relevans	
•  Eksempler	på	klimasmarte	og	innovative	skoleanlegg	
•  Relevant	forskning	og	teorirammer	
•  Implikasjoner	for	ledelse	og	læring	



	
Klimasmarte	og	innovative		
skoleanlegg-	temaets	aktualitet		
•  Globale	klimautfordringer	
•  Skolestreiker	for	klima	
•  Internasjonal	oppmerksomhet	
•  Ny	generell	del,	nye	læreplaner	i	fag	
•  Omfattende	bygging	og	renovering	av	skoleanlegg		
•  Identifiserbare	trender	
	
	
	



FN	



UNESCO	anbefaler	
Learning	Topic	4:	Safe	and	Sustainable	School	Campuses	
	
●  The	physical	learning	environment	can	play	an	important	role	when	promoting	

climate	change	education.		
●  Environmentally	speaking,	sustainable	schools	provide	ample	natural	light,	good	

indoor	air	quality	and	ventilation.		
●  They	are	water	and	energy	efficient,	use	non-toxic,	locally	available	construction	

materials	and	run	on	renewable	energy.		
●  The	ambition	is	to	make	the	school	itself	a	physical	model	of	sustainability.		
●  Sustainable	schools	and	campuses	serve	as	learning	laboratories	for	students	to	

demonstrate	and	further	deepen	understanding	of	the	principles	learned	in	the	
classroom.		



Fra	Opplæringsloven	

§	9	A-7.	Det	fysiske	miljøet	
Skolane	skal	planleggjast,	byggjast,	tilretteleggjast	og	drivast	slik	at	det	blir	
teke	omsyn	til	tryggleiken,	helsa,	trivselen	og	læringa	til	elevane.	Det	
fysiske	miljøet	i	skolen	skal	vere	i	samsvar	med	dei	faglege	normene	som	
fagmyndigheitene	til	kvar	tid	tilrår.	Dersom	enkelte	miljøtilhøve	avvik	frå	
desse	normene,	må	skolen	kunne	dokumentere	at	miljøet	likevel	har	
tilfredsstillande	verknad	for	helsa,	trivselen	og	læringa	til	elevane.	



Ny	generell	del		
Opplæringens	verdigrunnlag:		
1.5	Respekt	for	naturen	og	miljøbevissthet	
Skolen	skal	bidra	til	at	elevene	utvikler	naturglede,	respekt	for	naturen	og	
klima-	og	miljøbevissthet.	
	
2.	Bærekraftig	utvikling-	prinsipper	for	læring,	utvikling	og	danning	
…	Gjennom	arbeid	med	temaet	skal	elevene	utvikle	kompetanse	som	gjør	
dem	i	stand	til	å	ta	ansvarlige	valg	og	handle	etisk	og	miljøbevisst.	Elevene	
skal	få	forståelse	for	at	handlingene	og	valgene	til	den	enkelte	har	betydning.	
Temaet	rommer	problemstillinger	knyttet	til	miljø	og	klima,	fattigdom	og	
fordeling	av	ressurser,	konflikter,	helse,	likestilling,	demografi	og	utdanning.	
Elevene	skal	lære	om	sammenhengen	mellom	de	ulike	aspektene	ved	
bærekraftig	utvikling…	



Skoleanlegg-	noen	trender	
•  Inngår	i	stedsutvikling	
•  Forventes	å	ha	universell	utforming	
•  Muligheter	for	sambruk/flerbruk/merbruk	
•  Har	romslige	inngangspartier	og	amfi	
•  Baser	for	trinn	med	få	lukkede	rom	
•  Arbeidsrom	til	lærere	i	tilknytning	i	baser	
•  Inkluderer	publikumstjenester	som	drives	av	elever	
•  Brukermedvirkning	
	
	
	
	



FutureBuilt	
Future	Built	har	som	mål	er	å	få	frem	50	forbildeprosjekter	–	både	områder	og	enkeltbygg	–	som	skal	redusere	
klimagassutslippene	med	50	prosent	innen	områdene	transport,	energibruk	og	materialbruk.	Forbildeprosjektene	skal	ha	høy	
arkitektonisk	kvalitet,	bidra	til	et	godt	bymiljø	og	ligge	nær	kollektivknutepunkter.	FutureBuilt	skal	stimulere	til	nyskaping	og	
endret	praksis	og	være	en	læringsarena	for	utbyggere,	arkitekter,	rådgivere,	entreprenører,	kommuner	og	brukere.	
FutureBuilt	består	nå	av	52	prosjekter	fordelt	på:	
•  Barnehager	og	skoler	
•  Kontorbygg	
•  Kulturbygg	
•  Boligprosjekter	
•  Idrettsanlegg	
•  Transport-	og	sykkelanlegg	
•  Byområder	
•  Programmet	går	fra	2010-2020.	
		
	

	
https://www.youtube.com/watch?
v=FBQHppHeVtU&feature=youtu.be	

https://www.futurebuilt.no 
 



•  Stedsutvikling		
Oksenøya	senter	med	sambruk	av	skole,	barnehage,	eldreboliger,	torg	mm.		
Bærum	kommune	i	samarbeid	med	FutureBuilt	
	
	

https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter# 
 



Stedsutvikling	og	sambruk	
Tangenten	på	Nesodden	
Ungdomskole,	rådhus,	bibliotek,	kafé	mm	
Fotos:	Ratio	Arkitekter	AS	



	
Sambruk	og	lokalisering		

Brynseng	skole		

Øverste foto:  Tove Lauluten  Nederste foto:  Frank Ludviksen  

Pressebilder fra: 
https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Brynseng-skole 
 



	
Skolebygg	med	gjenbruk	og	noe	nytt	
Nye	Kronborg/Bergen	og	Frydenhaug/Drammen		

	
	

Foto til venstre: Ingun B. Amundsen Til høyre: Lavflyfoto Drammen 

Pressebilde fra:  
https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Frydenhaug-skole 
 



	
Uformelle	arbeids-	og	møteplasser	

Brynseng	skole,	Oslo	kommune	
	

Fotos: Tove Lauluten 

Pressebilder fra:  
https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Brynseng-skole 
 



Skolens	samlingsplass	–	amfi	
Brynseng	og	nye	Ruseløkka	skoler	i	Oslo	

	

https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Brynseng-skole 
 

https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Ruseloekka-skole 
 



	
Trapperom	som	møteplass	

Brynseng	skole	
	

Fotos: Tove Lauluten Utsmykning: Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland Arkitekt: HRTB AS 
Pressebilder fra: 
https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Brynseng-skole 
 



Uteaktiviteter	
Brynseng	og	Bjørnsletta	skoler	

Pressebilder fra: 
https://www.futurebuilt.no/Forbildeprosjekter#!/Forbildeprosjekter/Brynseng-skole 



Kommunisere	energibruk	
	

Foto til høyre: Ingun B. Amundsen 

Illustrasjon: https://
www.ecoschools.global  



Klimasmarte	og	innovative	bygg		
Eksemplene	viser	hvordan	ideer	manifesterer	seg	i:	
	
•  sirkulær	økonomi/gjenbruk	
•  sunne	bygg/materialer	
•  redusert	transportbehov	
•  ta	i	bruk	fornybar	energi	
•  fra	passivhus	til	plusshus	
•  matproduksjon	
•  fra	skolegård	til	aktivitetsarenaer		
•  sambruk,	flerbruk	og	merbruk	



	Eksemplene	viser:	
•  komplekse	prosjekter		
•  profesjonalisering	av	bygge-	og	medvirkningsprosesser		
•  samarbeid	på	tvers	av	etater	og	profesjoner	
•  nye	samhandlingsarenaer	på	tvers	av	generasjoner		
•  grensesprengende	skoleanlegg	med	nye	betingelser	for	ledelse,	

undervisning	og	læring	

Vi	vil	videre	trekke	inn	noen	utvalgte	eksempler	på	relevant	forskning	og	
teori	
	
	



Skolebygg	som	redskap	for	styring	
•  Skolebygg	tas	ofte	for	gitt	både	i	bruk	og	i	politikkutforming		
•  Nespor	(2002):	En	tendens	i	å	forske	på	skoler	som	”isolerte	øyer”	
•  Bygninger	er	et	resultat	av	politikk	og	dermed	aktiverer	og	
operasjonaliserer	de	også	politikken	i	bygd	form	

•  Fordi	bygninger	har	betydning	over	lange	tidsspenn	og	det	er	mange	
aktører	involvert,	blir	begrepet	“built	policy”	både	mer	komplekst	og	mer	
spennende	

•  De	Carlo	(2014):	Struktur	og	form	skaper	store	handlingsrom	for	fremtidig	
utvikling,	fordi	skolens	viktigste	designere	bør	være	de	som	bruker	bygget	

																																																												
(Woods,	2019,	p.	1-2,	6)																												

Adam	Woods	



	
Profesjonelt	arbeid	i	grensesoner	

	
Skolen	

Kommune/	
fylkes-	

administrasjon	

Plan-	og		
bygnings-	
myndighet	

Arkitekt-	og	rådgivende	
ingeniør-	
kontorer																																																																																																																																																																		

Entreprenør-
firma	

GRENSEARBEID	



Læringspotensialer: Utfordringer: 

-  Identifikasjon av likheter 

-  Koordinering av felles formål 
-  Refleksjon over egen praksis i lys av 

praksis i andre virksomheter 
-  Transformasjon av kunnskap og 

ferdigheter fra grensearbeid tilbake til 
egen virksomhet 

 

-  Ledelse og tilslutning fra personalet 
-  Identifisering av formål 
-  Identifisere ulike motiver  
-  Utvikle felles kunnskap 
-  Utvikle og ta i bruk redskaper som 

imøtekommer spesifikke behov 

(Akkerman	&	Bakker,	2011;	Edwards,	2010;	Jensen,	2014)	



How	things	are	invited	or	excluded,	how	some	linkage	work,	and	others	do	not	do,	
and	how	assemblages	can	be	made	and	unmade	

IMPLIKASJONER	FOR	
LEDELSE	Aktør	nettverksteori	(ANT)	

Elever Elever 

Ledere Arkitekter 

Byggeprosjekt 



Learning	spaces	and	student	outcome	
Review	(Blackmore	et	al.,	2011):	

	
•  700	kilder	
•  Ulike	forskningsfelt:	arkitektur,	interiørdesign,	pedagogikk,	organisasjonsteori,	

psykologi,	miljø)	
•  Mange	svevende	påstander	
•  Review	av	designfase,	gjennomføringsfase,	konsolidering	og	re-evaluering	
•  Mye	av	litteraturen	fokuserer	på	kvalitative	forhold	eller	oppfattelser	heller	

enn	elevenes	læring	
	
	



 
Vår foreløpige konklusjon er at det er behov for mer forskning. 
Vi spør hvordan…. 

Ø  grensearbeid	på	tvers	av	virksomheter	fungerer?	
Ø  fungerer	og	endres	byggene	over	tid?	
Ø  fysisk	utforming	former	og	utfordrer	utdanning?	
Ø  styring	og	ledelse	utøves	og	erfares	i	slike	skoleanlegg?	
Ø  skolens	miljøfokus	kan	skape	ringer	i	vann?		
	
Vi	anbefaler	at	det	prioriteres	å	forske	mer	på	klimasmarte	og	
skoleanlegg	og	deres	implikasjoner	for	ledelse	og	læring	
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Takk	for	oss!	
	

ingun.b.amundsen@gmail.com	
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