
Planlegging av universell 
utforming i skoler
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● Siv Stavem

● skoleplanlegger/cand.paed

● noen utvalgte oppdrag:

• Nasjonal rådgivningstjenesten for fysisk læringsmiljø 
(Utdanningsdirektoratet)

• Skolebruksplaner for Østfold, Hedmark, Finnmark, Hordaland

• Programmering av skoler

• Utarbeidelse av standard areal- og funksjonsprogram for skoler i Oslo, 
Trondheim (barnehager også), Bergen
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Temaer i dag:

● Bestillerrollen: hvordan bestille universell utforming av skoler.  
eksempler fra nye skoler.

● Variasjon og mangfold: universell utforming som prinsipp for 
utforming av skoler
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Eksempel fra Oslo kommunes dokument «Krav 
og forventninger til skoleanlegg»

Skoleanlegget skal ha en universell utforming. Derfor skal 

● hele skoleanlegget inkludert uteområdene, planlegges i forhold til 
prinsippet om universell utforming 

● større prosjekter legges frem for rådgiver utpekt av Oslo 
Handicaputvalg. 

● brukere med spesialkompetanse delta i planleggingen av tilrettelagte 
avdelinger 
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Hvor detaljert skal vi beskrive funksjon?

● regelverk om universell utforming finnes, men hvordan får vi en 
garanti på at det følges?

● Mye god vilje til å gi en utforming for alle

● Lite kunnskap om hva universell utforming er

● Hva er nødvendige presiseringer?

● kan bestillingen være for detaljert?
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Enkel orienterbarhet
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Gulvbelegg med knotter/ledelinjer
utfordring for renholdere (konflikt)
fargebruk i trapper, på vegger
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Bratt terreng i skolegårder

● eksempel fra skolegård i Bergen med sikksakksti ned til gruslagt 
fotballbane
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Amfi i Tønsberg
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Toaletter mangler plass mot bakveggen
Er håndtakene solide nok?
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Støtter som forankres på gulvet
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Skjermet møterom
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Antall etasjer

● bakkekontakt for elever og lærere som trenger det
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Sikring av amfi 1

● Bilde fra Teglverket

● + amfi uten sikring
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Sikring av amfi 2
Hva er tilstrekkelig sikring på toppen?
For barn, for snublete tenåringer?
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Mat og helse
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Merking av glassvegger 1
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Merking av glassvegger 2
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Merking av glassvegger 3
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Hvordan sikre UU?

● Befaring med krykker/rullestol

● samarbeid med forbund…men hvilke?
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Variasjon og mangfold – svaret på UU?

● Skal man behandle ulike msk likt, så må man behandle dem 
forskjellig

• lærerarbeidsplasser

• elevplasser
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Thank you


