Levanger kommune
Ny ungdomsskole 2015

Ny ungdomsskole – pedagogikk og arkitektur
MÅL for skolen:
Levangers nye ungdomsskole skal være en skole for framtida. Det skal bygges et
vakkert og robust bygg som skal stå i mange tiår og som kan tilpasses ny teknologi
og nye læreplaner. Skolen skal skape trivsel og læring for alle. Den skal bidra til at
elevene får høy faglig, sosial og kulturell kompetanse. Skolen skal ha fokus på
lesing, positivt læringsmiljø, god orden og sunn livsstil.

Utforming:
Det legges opp til praktisk og variert undervisning med et aktivt bibliotek, vel
utstyrte naturfagrom, verksteder for Kunst og Håndverk og for praktiske valgfag, og
scene for konserter og forstillinger. Det skal være tradisjonelle klasserom med
plass til bokskap til elevene i tre trinnbaser med tilhørende grupperom i ulike
størrelser. Det skal være et auditorium med plass til et klassetrinn.
Sentralt i bygget skal det være en et torg eller en aula med sitte og spiseplass til alle
elever og ansatte (500) Her skal det være en scene med fast montert lys og lydutstyr
og bakenforliggende musikkrom. Deler av rommet kan være kombinasjon av
trapper og amfi, og dette fellestorget skal være kantine og samlingsrom. Mat og
Helse lokaliseres i nærheten av kantinen slik at elevene kan bidra til matsalg ved
arrangementer for skolen eller ved utleie. Det skal være nærhet til fellesfunksjoner
som bibliotek, «Skolens hjerte», personalrom, ekspedisjon/administrasjon,» og
lærerarbeidsrom. Torget er skolens sentrum som omgis av fellesfunksjoner. Lengst
ute blir undervisningsrom; Klasserom, grupperom og spesialrom. Naturfagrom og
verksteder bør ha mulighet for dør til uteområder. Det må være en tydelig
hovedinngang med resepsjon, og hvert trinn skal ha sin inngang med garderober og
skap.
Skolen skal ha et grovt verksted for praktiske valgfag og som alternativ opp
læringsarena, bør ha store porter inn slik at det kan drives sykkelverksted,
dekkskift, produksjon av varer mm.

Miljø og orden:
Skolen skal være uteskofri, Elevene skal henge fra seg yttertøy og sette fra seg sko i
garderobene, og innesko skal brukes. Det skal være egne bokskap i klasserom slik
at elevene ikke skal ha tunge skolesekker. Alle klasserom skal ha vask. Det skal
ikke være tiltatt å spise på klasserom/ spesialrom. Det legges opp til at disse skal
være avlåst i pauser. Alle måltider /spising skal være i skolens kantine/torg. Det
legges opp til skolemåltid/salg av mat hver dag. Kantinen må ha et
avfallshåndteringssystem med kildesortering og utslagsvask.

Fleksibel bruk av rom
Rom og funksjonsplanen leger opp til kombinasjonsbruk av ulike rom på skole.
Eks: Grupperom kan brukes til møterom og rom for studenter. Kantine kan være
samlingsrom/møterom for store arrangementer, scenen kan brukes til
musikkundervisning, garderober til utegym kan brukes til sminkerom ved
forestillinger.

Ny ungdomsskole i Levanger

Materialvalg
Skolen bygges i robuste, naturnære og slitesterke materialer som betong, tre, glass og stål. Det
skal være vaskbare flater. Det legges opp til nullvisjon i forhold til skriblerier /hærverk. Målet er
en ren og ryddig bygning som innbyr og oppdrar til god orden.

Sikkerhet og beredskap:
Oversiktlige innganger til skolen og gode rømningsveier er med på å øke sikkerheten ved
skolen.

Området rundt skolen:
Den nye skolen skal være en del av en større campus for studenter og av et friluftsområde for
hele Levangers befolkning. Skolens nærmeste utearealer skal innby til lek, spill og bevegelse og
betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, både innenfor og utenfor skoletid.

Garderober med dusj:
Innendørs svømming og kroppsøving skal foregå i Trønderhallen. Skolen må ha
garderober/dusj til en halv klasse for hvert kjønn til bruk ved utegym og ulike former for fysisk
aktivitet i løpet av skoledagen. Det er også behov for garderober ved arrangementer som
juleball o.l. Disse kan også brukes til sminkerom og garderober ved forestillinger og konserter,
og personalet kan bruke disse som personaldusj.

Sambruk og utleie
Skolens, med sitt store «kuturtorg« i sentrum, vil være velegnet til ulike konserter og
arrangementer. Den skal ligge sentralt og i nær tilknytning til Trønderhall og til Høgskole, og
det er store muligheter for utleie av bygget.
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