
Styringsgruppemøte skole 25.03.2021 

I formannskapsmøtet førstkommende torsdag er det avklart med ordfører at vi bruker tida 

fra kl. 09.00 til styringsgruppemøte skole. Landskapsarkitekten og arkitekt blir med på denne 

økta. Sakene vi ønsker å drøfte er følgende: 

 

1 Begrensninger og muligheter på skoletomtene 

Det er tidligere tegnet ut og vist fram ny skole på Noresund. På torsdag vil en 

modell av ny skole på Krøderen bli vist fram. Det som vil være kurant å få til er å 

flytte den uttegnede Noresund-skolen inn på Krøderen-tomta. En to etasjers-

skole med samme bygningsvolum som den uttegnede på Noresund vil med stor 

sannsynlighet utfordre samfunnshusets videre eksistens. Modellering av dette er i 

arbeid nå, og vi kommer tilbake på torsdag med mer endelige konklusjoner. Vi 

ønsker/trenger i møtet på torsdag signaler om hva vi skal jobbe videre med. 

 

2 Størrelse på skolebygget 

Kommunedirektøren har tolket kommunestyret dithen at det skal bygges ny 

skole, nøktern men god, ut i fra kvadratmeternormen som angis i 

romprogrammene. Det er oppfattet at det er viktig å holde investeringskostnaden 

nede. Den uttegnede skolen på Noresund er på cirka 4000 og tilfredsstiller 

arealnormen fra romprogrammene på 2 kvm. pr elev. Skal det ligge en annen 

norm til grunn for skolen som nå skal tegnes ut på Krøderen? Det kan hende 

konklusjonene under sak 1 påvirker dette. 

 

3 Hva vil være mulig å få fram til 17. juni? 

Det som helt sikkert vil være mulig å få fram til 17. juni er å flytte den uttegnede 

Noresund skole inn på skoletomta på Krøderen, og tegne ut uteområde, 

trafikkløsninger etc. og beregne kalkyler for dette prosjektet. Hvis det skulle vise 

seg å være mulig å få plassert en to-etasjers skole på tomta, kan det være mulig 

med en enkel brukerprosess på skolebyggløsningen basert på tidligere arbeid. 

Dette kommer vi tilbake til på torsdag. 

 

4 Hvordan skal vi forstå vedtak og oppfordringer om ombruk – gjenbruk? 
Prosjekteringen har hittil ikke funnet det formålstjenlig å integrere eksisterende 
deler av bygningskroppen på Noresund i framtidig skolebygg. En av måtene å 
håndtere dette på er en spesifisering i anbudsutlysningen om at x antall av xx skal 
gjenbrukes. I det politiske ordskiftet oppfattes det at det foreligger andre ønsker 
om gjenbruk/ombruk, også i prosjekteringsfase. Vi ønsker/trenger tydeligere 
marsjordre på hva eventuelt dette skal innebære. 
 

5 Informasjon 

- Tilsetting av rektor på Krødsherad skole 

 

23.03.2021 Stig Rune  



 

 

 


