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Oppsummering og anbefalinger 

• Skolestrukturen med 4 barneskoler – én i hvert tettsted – og én 

ungdomsskole beholdes. 

• Det legges til grunn en oppfyllingsgrad på 90 prosent ved Maura skole, 

Kringler-Slattum skole, Eltonåsen skole og ungdomsskolen. 

• Basert på den eksisterende boligreserven legger kommunen til grunn at den  

 største elevveksten vil komme i inntaksområdet til Preståsen skole. 

• Ved Preståsen skole brukes oppfyllingsgrad på 80 prosent for å tidligere 

fange opp elevveksten ved skolen. Dette på bakgrunn av den store 

boligreserven i skolekretsen. 

• Når elevtallet når oppfyllingsgraden ved en av skolene må administrasjonen  

 foreta en vurdering av framtidig befolkningsutvikling i skolekretsen. Dette 

vil være basert på befolkningsprognoser og boligreserve. 

• Ved utvidelser av skolene må en ta hensyn til behov for spesialrom og  

  fellesrom. 

• Ved utvidelser av skolene må det tas stilling til muligheten for servering av  

  skolemat. 

• Flere elever ved skolene vil medføre flere ansatte. Det er viktig at dette  

    hensyntas ved utvidelser. 

• Ved beregning av arealbehov for utvidelser / ombygging av våre 

barneskoler anbefales det å legge til grunn at hver elev utløser er arealbehov 

på 8,5 m2. 

• Ved beregning av arealbehov for utvidelser / ombygging på ungdomstrinnet  

 anbefales det å legge til grunn at hver elev utløser er arealbehov på 10,0 m2. 

• Ved planlegging av utearealer for skolene legges til grunn et arealbehov på 

50 kvm pr elev i hht veileder IS-1130 fra Sosial- og helsedirektoratet 
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1. Befolkningsutvikling og prognoser for aldersgruppen 

6-12 år og 13-15 år 

 

Nannestad kommune har i flere år ligget i landstoppen i prosentvis 
befolkningsvekst. I 2012 hadde kommunen 11 362 innbygger og opplevde på 10 år 
en befolkningsvekst på 32,7 prosent med et innbyggertall på 15 074 den 
01.01.2022. 

Befolkningsutviklingen i kommunen har ligget noe over SSB sitt høyvekstalternativ 
(HHMH). Dette alternativet er hovedsakelig det kommunen har forholdt seg til i sine 
planer. 

Nedenfor brukes HHMH prognosen fra 2016 som eksempel. Kommunen hadde per 
01.01.2022 1142 flere innbyggere enn forventet dette året. Spesielt stort er avvik 
for gruppene som er i aldersgruppene 20-29 og 30-39.  

Dette tyder på at kommunen i stor grad appellerer til unge personer i 
etableringsfasen som enten har med seg barn inn til kommunen, eller som med 
stor sannsynlighet får barn i framtiden. 

 

 

Befolkningsprognosen er for innbyggertallet i kommunen som helhet. En utfordring 
er å finne ut hvilke tettsteder som vil absorbere denne veksten. Dette vil bli drøftet 
nærmere i dokumentet. 

  



5 

 

I prognosen fra 2020 ligger Nannestad kommune per 01.01.2022 tett på 
hovedalternativet til SSB, men lå noe over høyvekst i 2021. Denne tidsserien er 
kort, og MMMM og HHMH alternativene bruker å ikke avvike fra hverandre i så stor 
grad i starten av en prognose.  
 

 

 

SSB publiserte i 2022 ny befolkningsprognose. Nedenfor sammenlignes 
hovedalternativet (MMMM) og høyvekstalternativet (HHMH), og forskjellen mellom 
i dem. Forskjellen i prognosen begynner først å avvike fra hverandre i større 
omfang fra 2030.  

 

 

Kommunen har i tidligere planer forholdt seg til HHMH alternativet. Nedenfor 
sammenlignes HHMH alternativet fra 2020 med nye fra 2022.  
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Nedenfor gjøres samme sammenligninger innenfor aldersgruppen 13-15 år. 
 

To prognoser for aldersgruppen 13-15 år. 
 

 
Sammenligning av HHMH alternativet i 2020 og 2022 prognosene. 
 
Det vil alltid være usikkerhet forbundet med befolkningsprognosene. Det er derfor 
viktig at en tar hensyn til lokal erfaring i sine vurderinger av dem. Videre vil 
usikkerheten øke fram i tid. Andre faktorer som skaper ytterligere usikkerhet er for 
eksempel endring i antall innvandrere som en konsekvens av globale konflikter 
(økt innvandring), pandemi (nedadgående) og effekten økende rente kan ha på 
boligmarkedet.  
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2.1 Kommuneplanens føringer og den regionale planen for 

areal og transport i Oslo og Akershus  

Nedenfor følger utklipp fra den gjelde kommuneplanen som er gjeldende for 
strategien i dette dokumentet: 
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2.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

I den gjeldende regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP), 
er Nannestad sentrum – Preståsen skolekrets – utpekt som prioritert vekstområde. 
Dette innebærer at 80 prosent av den framtidige boligutbyggingen skal skje i dette 
området. Den resterende 20 prosenten – vedlikeholdsveksten – kan fordeles på de 
øvrige tettstedene. Som en følge av allerede eksisterende reguleringsplaner og 
stor boligutbygging i alle tettstedene, har ikke kommunen opplevd konsekvensene 
av en slik fordeling enda.  

Fra kommunen sin side er det et ønske å kunne flytte noe av den prioriterte 
veksten over på de andre tettstedene. Kommunen må allikevel på sikt, belage seg 
på at tettstedet Nannestad sentrum og Preståsen skolekrets vil oppleve en raskere 
økning i innbyggertall i tiden framover enn tidligere. Når dette skjer må en videre 
forvente at den store veksten for eksempel tettstedet Maura har hatt, ikke vil 
fortsette. 

3. Konsekvenser befolkningsvekst har for skolestrategi – 

Oppfyllingsgrad som verktøy 

Som en konsekvens av at kommunen er attraktiv for den mest mobile gruppen på 
boligmarkedet, som ofte er i fruktbar alder eller har barn i grunnskolealder, vil 
kommunen kunne oppleve en større variasjon i størrelsen på sine klassetrinn på 
hver skole. Uavhengig om en klasse har 20 eller 30 elever vil klasserommet være 
opptatt. Kun vurdert etter antall klasserom og areal kan en komme fram til at 
skolen har plass, den vil allikevel være full når en tar høyde for variasjoner mellom 
trinnene. 

I tabellen nedenfor vises antall elever per trinn på de ulike skolene. Ser en for 
eksempel på Maura skole er det en forskjell på 32 elever mellom 3.trinnet og 6 
trinnet. På Kringler-Slattum vil for eksempel 6 trinnet ha behov for ett klasserom, 
mens elevtallet på 32 på 7 trinn kan gi behov for 2. Med veksten vil en nå 
vippepunkter på ulike trinn hvor det er for mange elever til å være én klasse, men 
vil være to relativt små klasser når den splittes.  

 

 

 

For å kunne håndtere veksten og slike variasjoner i klassetrinn anbefales det i 
planleggingen at en legger til grunn en noe lavere oppfyllingsgrad ved vurdering av 
skolekapasitet. På den måten kan en lettere håndtere årskull/trinnvariasjon med 
mange elever på kort sikt, og en gradvis økende elevmasse på lengre sikt.  

For eksempel vil Maura skole med sine 24 klasserom ha en kapasitet på ca 600 
elever gitt at det går like mange elever i hver klasse. Med en oppfyllingsgrad på 90 
prosent vil en si at skolen er «full» med 540 elever. I dette eksempelet vil 
oppfyllingsgraden gi en buffer for kullvariasjoner i planleggingen.  
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Oppfyllingsgraden vil fungere som et verktøy ved at en kan fange opp tidligere når 
en skole begynner å nå et kritisk elevtall. Dette vil begrense sannsynligheten for 
akutte midlertidige utvidelser.  

Når skolen nærmer seg sin oppfyllingsgrad, bør en se nærmere på om dette er en 
vedvarende økning i elevtallet, eller om det skyldes noen store trinn som går ut og 
at det kommer mindre inn. Andre viktige aspekter i en slik vurdering vil være 
boligreserven i området og nye befolkningsprognoser.  

Nedenfor presenteres en tabell over alle grunnskolene i kommunen. Det er gjort en 
opptelling av klasserom og beregnet 25 elever per klasse. Merk at denne 
opptellingen inkluderer rom som opprinnelig kan ha vært tenkt til andre aktiviteter, 
men som nå brukes som klasserom (se kap. 4).  

Det er så lagt til grunn en oppfyllingsgrad på 90 prosent og hva elevkapasiteten er 
ved dette målet. Tallet «90» er fleksibelt og kan justeres etter mer lokale forhold 
ved tettstedene. Som det framkommer i kap. 4., kan det være hensiktsmessig å 
sette en lavere oppfyllingsgrad for Preståsen.  

 

  



 
 

Tabellen er oppdatert med befolkningsprognose som kom juli 2022. Tallene vil derfor avvike noe med tallene vist under folkevalgtseminaret juni 
2022. 

Denne prognosen har en svakhet i at den forholder seg til hvordan kommunen tidligere har utviklet seg. Preståsen skolekrets har nå en mye større 
boligreserve enn de øvrige tettstedene i kommunen. En må derfor forvente en større vekst ved denne skolen enn hva prognosen viser. Dette vil bli 
tatt opp igjen nedenfor. 

  

 

Skole Ordinære klasserom

Kapasitet 

med 25 

per 

klasserom

Kapasitet 

ved 90% 

oppfylling

sgrad 

(95% på 

NUS)

Elevtall 

2021/202

2 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Maura

24 klasserom. 3 

parallell med 3 

ekstra kl.rom 600 540 499 515 519 539 544 564 576 595 605 620 630 644 658 666

Preståsen

16 klasserom. 2-

parallell med 2 

ekstra kl.rom 400 360 329 343 346 359 363 376 384 397 403 414 420 429 439 444

Kringler-Slattum

8 klasserom. 1-

parallell med ett 

ekstra kl.rom 200 180 176 185 186 193 195 203 207 214 217 223 226 231 236 239

Eltonåsen

7 (baserom) Ett 

trinn per base. Max 

50 per base 350 315 261 277 280 290 293 304 310 320 326 334 339 347 354 359

Nannestad Ungdomskole

21 klasserom. 7-

parallell

525. (Med 

30 elever 

per klasse 

630)

ca 600 

ved 95% 

av 630 584 610 616 598 606 579 606 592 628 624 657 659 674 689



 

Ved hver skole er det laget en prognose som fordeler befolkningsveksten i 
aldersgruppen 6-12 år fra 2023 til 2035 (og 13-15 for NUS). Antagelsen som ligger 
til grunn i denne prognosen er at elevfordelingen mellom tettstedene vil være lik 
som den er i dag. For eksempel har tettstedet Maura 39 prosent av kommunens 
barn 6-12 år hos seg i 2023 og 2035 i tabellen. Elevtallet i prognosen markeres 
som rødt når den når oppfyllingsgraden. 

 

4.1 Skolestruktur og skolene 

Gjeldende strategiplan for skolestruktur og skolekapasitet opererer med en 
skolestruktur med fire barneskoler og én ungdomsskole. Hver av barneskolene 
ligger i de fire tettstedene i kommunen.  

Skolene er billige i drift og fungerer også som en fritidsarena for barn og 
innbyggere i hvert tettsted. Det er videre viktig at barneskoleelevene har 
gangavstand til skolen. Dette er noe det tas høyde for i arealplanleggingen. 

Det anbefales at kommunen fortsetter med en slik strategi for barneskolene.  

For den forventede elevtallsutviklingen ved hver skole, vises det til tabellen på side 
11. Som nevnt er det usikkerhet ved denne prognosen, og der dette er relevant, 
drøftes dette nedenfor. 

 

4.2 Preståsen skole – Nannestad sentrum 

Preståsen skole har skoleåret 2021-2022 329 elever. Skolen er 2-parallell med to 
ekstra klasserom som tilsvarer 16 klasserom. Legger en til grunn 25 elever per 
klasse gir dette plass til 400 elever, og en kapasitet på 360 ved 90 prosent 
oppfyllingsgrad.  

Det er vedtatt å utvide skolen til 3-parallell med mulighet for utvidelse til 4-parallell. 
Ved utvidelse til 3-parallell vil skolen ha en kapasitet på 472 elever med 90% 
oppfyllingsgrad. Skolen utgjør en viktig rolle som kommunes ressurssenter for 
elever med ulike utfordringer. Dette er det viktig å hensynta i en utvidelse, slik at 
det gis gode og funksjonelle lokaler for denne elevgruppen 

Som påpekt ovenfor tar ikke prognosen i kap. 2 hensyn til den store endringen i 
hvor boligreserven i kommunen er lokalisert. Skolekretsen dekker de to største 
utbyggingsområdene i kommunen, Bjørkeåsen og Engelsrudhagen. Det betyr at en 
kan forvente at en større andel av kommunens innbyggere i alderen 6-12 år vil bo i 
Preståsen skolekrets i framtiden, enn nå. 

Med en kapasitet på 472 elever (3-parallell) vil skolen være innenfor 
oppfyllingsgraden i 2035, vurdert opp mot prognosen i kap. 2. På grunn av 
boligreserven må en forvente at dette nås tidligere. En utfordring er å forutsi hvor 
mye tidligere dette vil skje. Dette vil være avhengig av faktorer som for eksempel 
boligmarkedet.  
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For å komme den potensielle raske veksten i forkjøpet i denne skolekretsen, 
anbefales det at oppfyllingsgraden for Preståsen skole, senkes til 80 prosent. Dette 
gjør at administrasjonen må gjøre en ny vurdering av utvidelsesbehov når elevtallet 
når ca. 420 elever. Oppfyllingsgraden vil da fungere som en «varsellampe» som 
gjør at administrasjonen kan foreta en ny vurdering i god tid, og unngå behov for 
akutte midlertidige utvidelser. Ved en slik vurdering kan en forholde seg til nye 
befolkningsprognoser, eventuelle endringer i ny regional plan for areal og transport 
(som gir mer fleksibilitet for kommunen i hvor boligreserven plasseres) og den 
resterende boligreserven i skolekretsen. 

Det er derfor viktig at en ved utvidelse til 3-parallell legger til rette for at en 
utvidelse videre til 4-parallell lett kan la seg gjennomføre. 

 

4.3 Maura skole 

Maura skole er den største barneskolen i kommunen og ligger i kommunens 
største tettsted. Skolen har kapasitet for 600 elever ved 25 per klasserom, og 540 
med en oppfyllingsgrad på 90 prosent. Fire arbeidsrom for lærerne og 
musikkrommet har blitt gjort om til klasserom de siste årene.  Skolen har over en 
periode brukt et midlertidig modulbygg, «Paviljongen». Bygget har tidligere blitt 
brukt som klasserom, men brukes nå som arbeidsrom for lærerne.  

Merk derfor at tallet på elevkapasitet her inkluderer rom som opprinnelig var avsatt 
til andre aktiviteter som musikkrom og arbeidsrom for lærerne.  

Basert på nåværende boligreserve er det lite sannsynlig at tettstedet vil ha en like 
stor befolkningsvekst som tettstedet opplevde fra slutten av 90-tallet og utover 
2000-tallet. En må allikevel i planleggingen ta høyde for at det er et ønske fra 
kommunen sin side å bygge ut denne skolekretsen mer. 

 

4.4 Kringler-Slattum – Åsgreina 

Skolekretsen til Kringler-Slattum er i vekst og det ble fremmet politisk sak våren 
2022 om utvidelse av skolen. Dette er også synlig i antall barn i barnehagen i 
Åsgreina. 

Før permanent og midlertidig utvidelse, er Kringler-Slattum en 1-parallell med ett 
ekstra klasserom som gir kapasitet ved 25 elever per klasse på 200. Med 
oppfyllingsgrad på 90 prosent vil skolen være full ved 180 elever. Basert på 
tabellen i kap. 2 ser vi at kapasitetsutfordringene ved skolen stemmer godt med 
når elevtallet blir rødt i tabellen.  

Som en tommelfingerregel vil et tettsted vedlikeholde seg selv når innbyggertallet 
ligger på rundt 2000-2500 innbygger. Åsgreina er i ferd med å passere 2000 
innbyggere. Den generelle veksten og at innbyggertallet når et punkt som 
vedlikeholder seg selv, gjør at en permanent utvidelse av skolen er anbefalt. Det er 
ønskelig at denne utvidelsen begynner i 2023 og at elevtallsveksten i mellomtiden 
løses med midlertidige moduler i byggeperioden. 

 

 



13 

 

4.5 Eltonåsen  

Eltonåsen skole er den eneste baseskolen i kommunen. Den er bygd med åpne 
baserom som har plass til mellom 40 og 50 elever i hver base, på hvert trinn. Det 
er grupperom og tilhørende inngang og garderobefasiliteter til hver base. 
Eltonåsen skole har hatt et stabilt elevtall med små svingninger. Ved full utnyttelse 
vil hver base ha plass til ca. 50 elever som gir 350 elever totalt for skolen.  
For læringsmiljøet sin del bør dette tallet ligge litt lavere, dvs. rundt 40-45. Dette 
blir hensyntatt ved å legge en oppfyllingsgrad på 90 prosent som sier skolen er full 
ved rundt 45 per base.  

Med unntak av deler av B26a, foreligger det per i dag ikke større utbyggings-
områder tilknyttet Eltonåsen skolekrets. Administrasjonen må komme tilbake til hva 
boligkapasiteten blir for dette området. En eventuell utvidelse av Eltonåsen på 
lengre sikt, vil mest sannsynlig være av mindre omfang enn Maura og Preståsen.  

 

4.6 Ungdomskolen 

Nannestad ungdomsskole er nylig rehabilitert og utbygd. Det er noe ulik kapasitet i 
klasserommene ved skolen, men skolen har per dags dato nok klasserom til 
elevtallet. 

Når elevtallet på alle de fire barneskolene øker, vil også antallet  ungdomsskole-
elever øke på sikt.  En ny utvidelse av skolen kan derfor bli nødvendig, men det er 
begrenset areal tilgjengelig rundt skolen for dette. En alternativ vil da være å se på 
mulighetene for å bygge i høyden. 

 

4.  Spesialrom og SFO 

Barneskolene og ungdomskolen har spesialrom. Flere av skolene har måtte ta i 
bruk spesialrom til ordinære klasserom som en konsekvens av at elevtallet har økt. 
Ved prosjektering av utvidelser må en ta hensyn til behov for spesialrom og 
fellesrom. Relatert til dette bør en ved utvidelser av skolene ta stilling til 
mulighetene for servering av skolemat. 

 

En økning av elevmassen vil mest sannsynlig også gi flere elever på SFO. En 
økning kan også skje som en konsekvens av statlige tilskudd til kommunene og 
ønske om flere barn i SFO. For eksempel tilskudd til gratis SFO på 1.trinn. Flere av 
skolene har det svært trangt i SFO-lokalene. Arealer til SFO må også hensyntas 
ved en utvidelse. 

5. Arbeidsrom, møterom, personalrom o.l. 

Flere elever ved skolene vil medføre flere ansatte. Det er viktig å hensynta plass 
og gode løsninger for de ansatte.   
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6.1 Føringer for areal ved dimensjonering. 

 

Norconsult utarbeidet i 2015, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, notatet 
«Presentasjon av arealnormer for grunnskoler i fem kommuner». Nedenfor er det 
gjengitt innhold fra denne rapporten. 

Føringer for areal i skoleanlegg 
Det foreligger ikke statlige arealkrav for skoleanlegg, slik som det for eksempel gjør 
for barnehager. Arealnormer for grunnskoler vedtas av den enkelte kommune, men 
skal være i henhold til lover og forskrifter. Sentralt i denne sammenheng er forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, forskrifter vedrørende 
byggetekniske krav (TEK 10) og krav til universell utforming, samt opplæringsloven 
og arbeidsmiljøloven. 

I veileder til forskrift om miljørettet helsevern er størrelsen på inne-arealene til 
grunnskoler og videregående skoler presisert (Helsedirektoratet 2014):  

«Undervisningsrom/Klasserom: Ved beregning av maksimale elevtall i et 
undervisningsrom, bør det tas hensyn til hele læringsarealet som 
klassen/elevgruppen disponerer. Det må også tas hensyn til rommenes utforming, 
innhold og ventilasjonsforhold. Læringsarealet til en klasse/elevgruppe skal legges 
til rette for varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr. 

Når en klasse/elevgruppe disponerer tilleggsarealer (grupperom, formidlingsrom 
eller andre rom) i nærheten av klasserommet/hovedrommet, må 
klasserommet/hovedrommet planlegges etter en arealnorm på minimum 2 m² per 
elev. Så lenge inneklimaet er tilfredsstillende og aktiviteten i rommet er tilpasset, 
kan elevtallet i enkeltrom (som f.eks. formidlingsrom og auditorier) gjerne være 
høyere enn normen på 2 m² per elev tilsier. Dersom klassen/elevgruppen ikke 
disponerer tilleggsarealer i nærhet til klasserommet/hovedrommet, bør arealet 
være større, helst opp mot 2,5 m² per elev. Areal for ansatte kommer i tillegg til 
arealnormen. 

Spesialiserte læringsareal: Spesialiserte læringsarealer er rom som er innredet 
med tanke på andre aktiviteter enn de det er lagt til rette for i klasserommet eller 
hovedrommet til en klasse eller elevgruppe, og som disponeres av flere 
klasser/elevgrupper. Eksempel på slike rom er rom til naturfag, musikk, 
kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. I videregående skole vil 
spesialiserte læringsarealer også omfatte verksteder og spesialutstyrte rom for 
ulike utdanningsprogram. 

Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter 
hvilket utstyr og inventar som er nødvendig og hvilke aktiviteter som skal foregå. 

Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til 
inneklima som luft, lys og akustikk er ivaretatt (jf. § 14).»  

Eksempel på arealbehovsvurderinger i 5 kommuner 

I notatet fra Norconsult sammenlignes arealnormer for nye grunnskolebygg i fem 
kommuner: Bergen, Bærum, Oslo, Stavanger og Trondheim. Arealnormene er 
angitt som kvadratmeter nettoareal per elev, forkortet "m2/elev". Det skilles mellom 
barneskole, ungdomsskole og kombinert skole. 
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Oppsummering av totalt nettoareal per elev: 

• Barneskole: Stavanger og Bærum planlegger med mest areal per elev, med 

henholdsvis 8,5 m2/ elev og 8,4 m2/ elev ved skoler for 420 elever. Når Bergen 

planlegger barneskoler med 400 elever, benyttes 8,3 m2/ elev. Ved skoler med 

rundt 600 elever, ligger både Bergen, Trondheim og Stavanger på rundt 7,8- 7,9 

m2/ elev, mens Bærum har 7,3 m2/ elev. For skolene med høyest elevtall (840 

elever) ser man en liten forskjell mellom kommunene når det gjelder areal per 

elev. Ved skoler med 840 elever har Oslo lavest areal per elev med 6,1 m2/ elev, 

der Bærum har 7,1 m2/ elev og Stavanger 7,6 m2/ elev. 

• Kombinert skole: Bergen planlegger med mest areal per elev, med 8,0 m2/ elev 

ved skoler med 600 elever. Når skolestørrelsen øker til 800 elever, synker 

arealet per elev til 7,6 m2/ elev i Bergen. Dette er høyere enn Oslo, som har 6,2 

m2/ elev ved skoler med 840 elever. Bærum har 7,0 m2/ elev ved skoler med 900 

elever. Trondheim planlegger ikke for kombinerte skoler. 

• Ungdomsskole: Trondheim planlegger med mest areal per elev ved 

ungdomsskoler for 480 elever, med 10,5 m2/ elev1. Skolene i Stavanger og 

Bærum med 450 elever, har hhv. 9,1 m2/ elev og 8,1 m2/ elev. Lavest areal per 

elev har Oslo med 7,0 m2/ elev ved en skole med 540 elever. 

I skoleanlegget er det arealkategoriene generelle læringsarealer og spesialiserte 
læringsarealer som er de mest dominerende arealkategoriene. Bergen kommune 

planlegger med størst generelt læringsareal per elev (4 m2/elev), mens Oslo med 

minst (2,7 m2/elev). 

Dimensjonering og beskrivelse av arealkategorier 

Generelle læringsareal (37-44 % av totalt areal): Generelle læringsarealer er 
arealer som er generelle i utformingen slik som grupperom, klasserom og baser. 
Klasserom eller baser er som regel elevenes faste tilholdssted i skolen. Kategorien 
inkluderer også arealer for særskilt tilrettelagt opplæring, der disse er generelle i 
utformingen. 

Spesialutstyrt læringsareal (13-17 % av totalt areal): Med spesialutstyrte 
læringsarealer menes arealer som krever en særskilt tilpasning på grunn av faglige 
aktiviteter. Dette er for eksempel arealer for naturfag, musikk, mat og helse og 
kunst og håndverk. 

Elevgarderober og toaletter (7-13 % av totalt areal): Dette er en kategori som 
kun inkluderer garderober og toaletter som er tiltenkt elevene. Garderober og 
toaletter for ansatte eller besøkende holdes utenom denne kategorien og inngår 
hhv. i kategorien for personal- og administrasjonsarealer eller fellesarealer. 

SFO- areal (5-6 % av totalt areal): Kategorien inkluderer alt av areal som er 
avsatt særskilt til skolefritidsordningen (SFO). For eksempel SFO-base, lager, 
arbeidsplass o.l. 

Støtteareal (4-6 % av totalt areal): I kategorien "støtteareal" inngår alt av arealer 
for renhold- og vaktmesterfunksjoner, samt lagerrom for stoler og pulter. Lagerrom 
som er tilknyttet undervisningen inngår i funksjonene generelle læringsarealer eller 
spesialutstyrte læringsarealer. 

Elevtjenester (1 % av totalt areal): Elevtjenester inkl. kontorer for 
helsesøster/lege, venterom, etc. 
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Personal- og administrasjonsareal (13-16 % av totalt areal): Areal til personale 
for arbeidsplasser, møtevirksomhet, pause/bespisning, toalett og garderober. 

Fellesareal (11-14 % av totalt areal): Eksempler på funksjoner som inngår i 
kategorien Fellesareal er: 

• Kantine/ allrom/festsal 

• Bibliotek 

• Datarom/ IKT-rom 

• Auditorium 

• Tilstøtende lagerrom 

 

Veiledende utgangspunkt for arealbehovsvurderinger i Nannestad 

• Ved beregning av arealbehov for utvidelser / ombygging av våre barneskoler 

anbefales det å legge til grunn at hver elev utløser er arealbehov på 8,5 m2. 

• Ved beregning av arealbehov for utvidelser / ombygging på ungdomstrinnet 

anbefales det å legge til grunn at hver elev utløser er arealbehov på 10,0 m2. 

 


