
Skaun ungdomsskole med idrett- og kultursal  

Oppsummering av bolk 2 i samspillfasen 
 
Møter i brukergruppene: 
 
20.06.17 
Administrasjonen/plangruppa: Erlend Moen m/plangruppa, Arild Opland og Siv Huseby 
Plan 1 
Vegg og dør til kontoret for avdelingslederne.  
Bruke mer av melkearealet til denne avdelinga, flytte melkeplassen nærmere 
kantinekjøkkenet. 
Garderobe i plan 2, toaletter i plan 1. 
Plan 2 
Flytte veggen til arbeidsplassene til lærerne for rom til stillerom og en garderobekrok. Dette er 
en justering som gjelder alle tre arealene for arbeidsplasser/kontor lærere/ungdomsveiledere. 
Plan 3 
Ta  det minste kontoret på 23 m2 med i arealet personalrommet.  
Bort med personalgarderoben som er plassert der. 
Bruke den lange tarmen til en liten gang for garderobekroker. 
Bruk av glass 
Mindre glass på klasserommene. 
Glass ut mot korridor fra elevenes vrimlerom. 
Nødvendig med dørere mellom klasserommene – tar bort veggplass. 
 
Soneinndeling: 
Elevenes undervisningsareal/område egen sone som kan stenges av. 
Arbeidsplasser, administrasjon kontorareal egen sone som stenges av. 
Galleriene, garderober i aula og for elever er åpne. 
KuHå er åpent for utleie. 
Generelt; til innganger for brukere, også utleie, brukes primært inngangene med grov- og 
fininndeling. 
 
Eget møte ang. låssystemer. 
 
Barne og familietjenesten: Eli Haugen, Gunbjørg Utstrand 
Plan 3 
Bytte  kontorene PPT og psykisk helse. 
Folering på glassene til rommene uten dagslys. 
Servant på hvilerommet 
NB! Akustikkers jobb og ergoterapeutiske krav. 
 
Elevgarderober: 
Arkitekter ser på areal for dobbelt så mange garderobeskap i elevgarderobene som erstatter 
krokene og skohyller. 
Fullhøydeskap i garderobene. 
Grovt materiale på alle garderobene? PS! Husk renholdernes utfordringer! 
 
 
 



Drift: Ole Martin Føll, Steinar Svorkland, Eli Hansen, Øivind Johannesen 
Driftsrommet deles i to. 
Lager for vaktmester – 10-15 m2, lager for kjemikalier. 
Bøttekott i hallen. 
Terskelfrie korridorer fram til renhold (begrenset til lyd- og brannkrav). 
Dør til lager/kopi fra vareleveringsrommet 
Utelager 
3 tavlerom 
Rømningsdør fra hallen 
Tekniske rom på taket fra 3 – 5? 
Unngå parkett - stavparkett 
 
 
 
 
21.06.17 
IKT: Jim Hultgren 
Viser til innspill fra første brukermøtet 
«Desentralisert» system mot ett teknisk rom, kobbertrådene kan ikke bli for lang, følger 
normen 
Mer utstyr å installere, flere svitsjere. 
2 tekniske rom  på plan 1 og 3 i plan 2 og 3. nisjene vil stå sammen med tavla. 
En fiberkabel.  (12 fiber). 
Fiber inn til det telematikkrommet må bestilles til annen leverandør. 
Alt datautstyret blir plassert i telematikkrommet. Plass for et dypere skap; standardmål 80x80, 
eventuelt skap til backup, avgangskontroll og fiber, behov for flere rack 
Tilrettelegging for tanking på et av klasserommene/fysikkrommet (30 plasser). 
Montering av trådløspunkter kan vi få hjelp til. 
Telenor kommer inn å montere. 
Dobbelpunkt i takene for trådløse basestasjoner (nb! IP-telefoner). 
 
Kultur, fritid, frivillighet: Edvin Langmo, Siri Grøttjord, Steinar Haugen, Hege Segtnan  
Presentasjon av siste tegninger. 
Vegg mellom kontor bibliotek og frivilligsentral 
Soneinndeling – tilgang til en wc for kveldstid og bibliotek. 
Gjennomgang til kantina fra klubben. 
Organisering av bruken av øvingsrom kultur/musikk. 
Nærarkiv og bibl/møterom bytter plass og omdisponeres til felles bruk for kontorplasser til 
kulturskolen, eventuelt klubbledere. 
Opprettholde slusen mellom idrettshall og kultursalen til rigging av store utstyr.  
Mellom 70- 80 sitteplasser i aulaens amfi,  i kultursalen 220 sitteplasser. 
Miksebord i det faste amfiet. 
Akustikk og sceneteknikk må inn. 
Servanter, vann i backscene. 
Tenke mer på garderobeutfordringa for bibliotekets gjester. 
Musikkutstyr – søke tilskudd. Bolk 3. Kommunens ansvar v/kulturkonsulenten. 
Spørsmål om møter direkte med ekspertise i bolk 3; akustikker, ergoterapeutiske krav, lys, 
materialer, gulv i hall og kultursal m.m 
 
 



Idrettskonsulent: Rune Johnsen 
Idrett: 
Representanter for gruppa: Håvard Lorås. 
3-deling av salen. 
Løpebane  37 m – type gulv tartandekke?  
Sportsgulv. Obs materiale til lektinga (ikke gran). Furu fungerer bra. 
Merkeplanen i bolk 3 – turn; skranker hull i gulvet – standard for dette!  
Innfesting i gulv. 
Turn, kampsport, må vi tenke hele salen, hva vi tenker fast i den tredje hallen må vi tenke på. 
Tennis, volleyball mm. hull og merking i gulv.  
Må komme tilbake til merking, hvilke turnapparater, mål på dem, matter til kampsport, fotball 
m.fl. 
Spørsmål ad tufteparken som det er bevilget penger til. Viser til landskapsarkitekten og 
innspillene fra uteområdegruppa. 
 
 
 
 
Kultur – kor, korps, dans: 
Representanter for gruppa: Koret Våren v/ Jonny Karlsen, Eggkleiva mannskor v/Kåre 
Rønningen, Viggja Voices v/Audun Støren, Jarle Nor, Viggja barnekor v/ Anne Nor 
Skolekorpsene v/Voll, Seniordans v/Inger Vatne, Buvik og Viggja musikkorps v/ Kari Engen. 
Tema som ble tatt opp var formen på rommet og akustikk. Veidekke AS viste til firmaet de 
bruker;  Sweco som er rådgivere for dette. 
Viste til : 
Lokaler til musikkrommet 
Norsk standard 
Universalt bygg – jobber med saken ift. sitteplasser for rullestolbrukere i kultursalen og 
auditoriet – hva med nederst i fastamfiet ved miksebordet? 
Foreslår å bygge for lydsvak akustikk.  
Innspill på plassering av slusene. 
Lys over sceneområdet er med. 
For øvrig en del spørsmål som ble svart opp av arkitektene og prosjektlederne. 
 
 
 
Tema for bolk 3: 
Tekniske installasjoner 
Fast inventar, møbler utstyr 
Merking av gulv idrettshall 
Materialvalg forts. fra bolk 2 
 
 


