
Innspill til høring om skolekvartalet. 
 

1. Skolens utearealer og park skal integreres: 

• Det må være klare avgrensninger mellom skolegård og park i skole/SFO tiden, 
mellom kl. 7.00 og 17.00.  

• Vi ønsker ikke et sambruk av park, da hvem som helst kan være i parken og 
ansatte ikke kan vise bort fremmede fra området. En stor skole, som Ski skole, 
vil til enhver tid ha barn på hemmelige adresser, dette gjør det vanskelig å 
beskytte disse barna. En bypark tiltrekker seg ofte personer som legger fra 
seg uønskede elementer (sprøyter, snus, flasker (ofte knuste)). Hvem skal 
rydde dette før hver skoledag, som starter kl.7.00? 
 

• Vi lurer også på snørydding på utearealet som blir på taket av skolen. Hvordan 
vil dette fungere? 

• Skolens utearealer, bør deles tydelig inn mellom barne- og ungdomsskole. Vi 
mener også at skolearealet er for lite, selv med skolegård på taket. Hvis 
utearealet blir en realitet, vil det trenges flere voksne(ansatte) til å bemanne de 
ulike sonene, da disse er veldig uoversiktlige med veldig mange steder å 
«gjemme seg bort». Vi lurer også på hvor høye vegger/sikringsnett vil det 
være på skolegårdene på taket, for at det skal være forsvarlig. Slik at 
fotballer/steiner/ snøballer og annet ikke blir kastet ned fra skolegårdtaket.  
Det vil også være elever som forflytter seg fra uteplass på taket til uteplass på 
bakkeplan- Det betyr elever som beveger seg opp og ned trapper i 
friminuttene. 

• Trange utearealer begrenser hvilke aktiviteter som kan foregå i friminuttene.  
Det blir også mer utfordrende for elever som har utfordringer med utagerende 
adferd. De har behov for romslig plass rundt seg.                      
 

• Det bør vurderes om all bygningsmasse bør brukes til KUN barneskole eller 
ungdomsskole, da uteområdet blir for lite for begge parter. 
 

• Bevare fasaden ved Kirkeveien: Fasaden ved Kirkeveien skal bevares fordi 
den er verneverdig. Veggen på uteskuret med klatrevegg, er så verneverdig at 
vi ikke kan male snøballblink på den. Denne er ikke nevnt i høringsuttalelsen, 
hva skjer med den? 
 
 

• To handikap p-plasser, og INGEN parkering til ansatte: Enhver skole trenger 
det vi kaller beredskapsplasser, dvs at ansatte må ha tilgang på bil da elever 
og ansatte vil trenge å bli kjørt til legevakt, lete etter elever som har blitt borte. 
Det er også elever med spesielle behov som blir kjørt av ansatte i skoletiden. 
 

• Drop-of i Idrettsveien: Det er satt av plass til 5-6 biler. Dette er for lite mtp 
størrelsen på den kommende skolen. Det står også at det skal være sambruk 
mellom renovasjon og drop-of-sonen, vi lurer da på hvordan dette vil fungere i 
praksis, da vi anser det trafikkfarlig at dette skjer i tidspunktet kl.07.00-17.00. 
 

• Leveranser og renovasjon skal foregå når elevene ikke er ute: Hvordan skal 
det foregår når elever er ute i ulike tidspunktet mellom kl.7.00-17? 
 



 

• 500 sykkelplasser: Vi tenker det blir for lite mtp at det vil være 1400 elever, 
samt ansatte som skal bruke sykkel til jobb. 

 
 
 
Hilsen ansatte ved Ski skole 
v/ Randi Mundgjel Brustad  
   Kaja Berntsen 
   Hilde Eik Svendsen 
   Elise M. Andersen 
   Roar Anti 
   Kristian W. Utvær 
   Mona Berg 
   Pål Price 
   Torhild H. Westgaard 
   Cathrine Trygg 
   Anita Skara 
   Karina Leangen 
   Christian Meinseth 
   Ranveig Eliassen 
   Kate-Eli Bruun 
   AnneGrete Bjørneby 
   Marit Gjerdingen 
   Kari F. Olaussen 
   Anette Lian-Guttormsen 
   Vibeke Avner 
   Anne Line Strømberg 
   Ingvild Fossen 
   Grete Eriksen 
   Hamon Eskandary 
   Marit Solvang 
    

 


