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Notat fra kommuneoverlegen vedr. skolens utearealer

Utearealene
Skolenes utearealer må være trafikksikre og by på muligheter for fysisk aktivitet, men også sosialt
samvær, rekreasjon og hvile. Disse hensynene bør ivaretas allerede ved gjennomgang av
reguleringsplan og valg av beliggenhet for skolen.
Utformingen må fremme lek og motorisk utvikling, stimulere til egenaktivitet, men også til
organiserte aktiviteter bl.a. i undervisningen. Alle elever må kunne bruke utearealet. Det foreligger
generelle anbefalinger om minimum nettoareal per elev på 50 m2 justert etter skolestørrelse og
beliggenhet (IS-1130 Helsedirektoratet).
For nye skoler er anbefalingen (ref. rapport fra IS-1130/ 2003):
Færre enn 100 elever samlet minimumsareal ca. 5000 m2 .
Mellom 100 og 300 elever samlet minimumsareal ca. 10 000.
Flere enn 300 elever samlet minimumsareal ca. 15 000 m2 med tillegg på 25 m2 for hver elev over
300.
Areal i seg selv er ikke nok til å ha et tilfredsstillende uteområde. Variert tilrettelegging og
organisering av bruken av arealene er minst like viktig. På skoler med mindre areal enn
anbefalt norm vil dette være spesielt viktig. Tilleggsareal i rimelig nærhet, som f.eks.
idrettsanlegg, skog og utmark, som skolen disponerer i skoletiden, vil normalt kunne regnes
med i arealet.
Avhengig av skolestørrelse og tilgjengelig areal, legges det til grunn at det tilgjengelige utearealet
uansett må gi elevene mulighet for følgende funksjoner:
Rom for utøvelse av allsidig og variert fysisk aktivitet.
Rom for ulike typer sosial/trivselsfremmende aktiviteter.
Rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring.
Skoledagen bør organiseres slik at elevene sikres god tilgang til apparater og aktivitetsområder.
Dette kan eksempelvis gjøres ved å regulere tilgangen mellom trinn og klasser, eller ved at
uteområdet disponeres i ulike tidsrom. Anbefalingen gjelder alle skoletyper, men det anses som
viktigst at kravene ikke fravikes i de laveste skoletrinnene. Dette fordi de ikke i samme grad som
elever ved ungdomsskole og videregående opplæring kan benytte andre anlegg i nærheten av
skolen.

Kommuneoverlegen i Karmøy sin kommentar:
Av veilederen er det krav/anbefaling om relativt store uteareal. Som du ser er det anbefalt 15 000
m2 ved elevtall på 300 og tillegg 25m2 for hver elev over 300.

Det viktigste er uansett at tilgjengelig areal oppfyller nevnte funksjoner som går på å fremme lek
og fysisk aktivitet for å bidra til god utvikling hos det enkelte barn.
Ved bygg av ny skole er det økt krav til at anbefalte norm oppfylles sammenlignet med eldre
skoler.
Et viktig poeng er også at store avvik fra arealnorm på uteareal eller forskriften generelt vil måtte
kreve dispensasjon. Dette er det kun kommunestyret i Karmøy som har myndighet til.
Kommuneoverlegen har ikke fått delegert den myndigheten. Det vil derfor være slik at dersom det
er store avvik så har ikke kommuneoverlegen myndighet til å godkjenne. Da må dette opp som
dispensasjonssak i kommunestyret.
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