
Framtidas skole
Skolebruksplan 2 

Høringskonferanse

22. april 2021



Agenda

Tid Innhold

09:00 Innledning 
- Fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen. 
- Bygge- og eiendomssjef Rune Venås

Redegjørelse for tematikken i høringsdokumentet
• Målsettinger for tilbudsplanleggingen (John Evjenth, seksjon tilbud og kompetanse) 
• Prinsipper for skolebygg/arealbruk (Roger Nordahl, prosjektleder)

Mentimeter – hva mener du?

ca10:10 Pause

10:25 Gruppeaktivitet
«Målsettinger med tilbudsplanlegging»
«Prinsipper for bygg/arealbruk».

11:45 Plenum med innspill/kommentarer/problemstillinger fra gruppediskusjonene 

Veien videre



Vegard Iversen

fylkesdirektør for utdanning



Samfunnsutvikler - tjenesteutvikler

Kilde: Pasuwan / ShutterStock.com

Arbeidet skal gi et helhetsbilde om 
prioriteringer av byggeprosjekter for 

videregående skoler i Trøndelag 
fylkeskommune fram mot 2030
Arbeidet skal og angi hvordan 
fylkeskommunen skal møte de 

økonomiske utfordringene som er 
beskrevet i utfordringsdokumentet, FT-

sak 85/20.

Prinsipper for tilbudsplanlegging
Prinsipper for arealbruk og 

arealomfang 









SSB- prognoser for 16-18-åringer
- Trondheim



SSB- prognoser for 16-18-åringer
- Trøndelag uten Trondheim
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Rune Venås

Bygge- og eiendomssjef



Skolebygget og byggeprosjektet

Skolebygget skal være et nyttig virkemiddel til 
å støtte opp om tjenesteproduksjonen → Opplæring



Fokusområder i 
skolebruksplan 2

Etablere:
Prinsipper for tilbud
Prinsipper for skolebygg



Skolebygget – element i helhetlig samfunnsbygging

Bærekraftsmål –sosialt, økonomi, miljø
• M2 -tyranniet  vs tjenesteproduksjon/kulturaktivitet/verdiskapning pr. m2

• Pr. m2 investert, pr. m2 drift, klimagassutslipp pr m2 etc
• Unngå at alle optimaliser utfra eget behov 
• Helhetlig samfunnsperspektiv krever at våre bygg skal utnyttes 24/7 av samfunnet omkring oss
• Åpenbare samhandlingsmuligheter mellom ulike skolenivå – både vs grunnskole og vs høyskole som styrker 

helhet 
• Felles ansvar for å se utover eget forvaltningsnivå for å finne gode løsninger

Næringsperspektiv
• Samarbeid om lokaler, utstyr, kompetanse for å

• Bygge opp under det stedlige næringsliv
• Utvikle det stedlige næringsliv
• Hvem som er motor, skole eller næringsliv
• Utvikle gode relasjoner mellom utdanning og lokalt næringsliv for å rekruttere arbeidskraft tilpasset 

ønsket behov

Ord til handling
• Erfaring – samhandling i praksis

• enkelt å snakke om, bruke som argument for nye prosjekt, lokalisering etc
• vanskeligere å oppnå når prosjekt skal realiseres, vilkår og avtaler skal konkretiseres og areal skal 

defineres etc

Nærmiljø og samfunn - prinsipper for bygg:
• Arbeidslivets kompetansebehov

• Hvor er det naturlig å samhandle mht anlegg, arealer, utstyr og fagressurser
• Skolen som samfunnshus – 24/7

Skolebygget 
– ikke bare en opplæringsarena



Utfordringsdokument 2020 
• reduserte driftsrammer og evne til å betjene gjeld – høy gjeldsgrad
• redusert mulighet til nye investering/drift av bygg

Demografiske utfordringer
• Økning i Trondheim – nedgang i distrikt 

Prioriteringsavklaringer
• M2 drift av bygg vs lærertetthet

Prinsipper for skolebygg 
• Likeverdighet i hele fylkeskommunen
• Stort fokus på arealeffektivitet - sambruk
• Fleksibilitet – tilpasses til flere formål
• Elastisitet – bygg til å vokse/krympe i
• Generell – bygg til å endre seg i
• Robust – stå seg over tid og ikke personavhengig
• Multifunksjonalitet – bruk i varierte situasjoner

Samfunn i endring
• Parallell utfordringer knyttet til fremtidens behov - som vi møter når det 

gjelderbygningsmessige behov – miljø, byggematerialer, ombruk, bærekraft

• Endrede/nye behov kommer i stedet for og ikke i tillegg til

• Endrede pedagogiske arenaer kommer i stedet for og ikke i tillegg til det vi ellers har 
brukt

Endrede behov og nye arenaer–
i stedet for og ikke i tillegg til!



Varierte læringssituasjoner og 
formidlingsarenaer



Målsettinger med 
tilbudsplanleggingen

John Evjenth
seniorrådgiver seksjon tilbud og kompetanse, TRFK



MODELL FOR ARBEIDET MED 
MÅLSETTINGER FOR TILBUDSPLANLEGGING
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Legge til rette for balanse 
i ivaretakelsen av 
arbeidslivets kompetanse-
behov og elever/lærlinger/ 
studenter/deltakere 
rettigheter og faglig og 
sosial utvikling. 

Regionen etablerer/bruker 
egnede arenaer for å 
ivareta oppdraget. 
(Brukerperspektivet)

Prinsipp A



Legge grunnlag for en 
forutsigbar og relevant 
skole- og tilbudsstruktur i 
regionen.

Prinsipp B



Legge til rette for en 
tilbudsstruktur som speiler 
kompetansebehovet til 
arbeidslivet i regionen. 

Regionen kan også ta et 
medansvar for 
kompetansebehovet i 
Trøndelag samlet sett og i 
et nasjonalt perspektiv. 
(Arbeidslivsperspektivet)

Prinsipp C



Legge til rette for et 
regionalt inntak

Prinsipp D



Legge til rette for at flest 
mulig ungdommer kan få 
fullført opplæringen i 
regionen.

Prinsipp E



Legge vekt på regionale 
samarbeidsstrukturer i 
utarbeidelse av 
tilbudsstrukturen

Prinsipp F



MODELL FOR ARBEIDET MED 
OPERATIVE TILBUDSPRINSIPPER og PRINSIPPER BYGG

ØKONOMI; Drift og Investering
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Prinsipper for arealbruk

Roger Nordahl
prosjektleder Skolebruksplan 2



Krav til skolen i framtida



Utvikling av bygg



MODELL FOR ARBEIDET MED SKOLEBRUKSPLAN 2

ØKONOMI; Drift og Investering
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HVORDAN VI BYGGER
(Seksjon Eiendom)

PRINSIPPER 
BYGG

HVORFOR VI BYGGER
(Avdeling Utdanning)

PRINSIPPER 
TILBUD

HVA VI SKAL BYGGE
(Byggeprosjektet)

DEN ENKELTE 
SKOLE



Har målsettingene betydning for arealbruk?

A. Større gruppe som har behov for faglig og sosial utvikling.

Har et bredere perspektiv på brukergruppen(e) betydning for 
arealbruk og/eller arealutforming i de videregående skole?

B. Større forutsigbarhet om opplæringstilbud over tid innenfor et 
regionsperspektiv

Vil et regionsperspektiv for opplæringstilbudet innebære større 
fagmiljø og en mer arealeffektiv situasjon enn ellers?

Hvordan håndtere situasjoner med endringer i skolenes over 
kortere tid – bygger vi om? 



Sentrale momenter fra dialogen våren 2021

• Momenter som Tverrfaglighet – Samarbeid – Prosjektarbeid
– er trukket fram som sentrale for overordnet del av læreplanen.

I hvilken grad og på hvordan måte vil disse momentene ha 
betydning for arealbruk og arealutforming i skolene?

• Momenter som Fremtidsrettet og Endringsvillig er trukket 
fram som sentrale for at skolene skal være en arena som 
fremmer ønsket kompetanse

I hvilken grad og på hvordan måte vil disse momentene ha 
betydning for arealbruk og arealutforming i skolene?



Framtidsrettete skolebygg – flere perspektiver

§ Regelverk Kompetanse

Hva vil vi oppnå?Hva kan vi få til?





Pause til 10:25



www.trondelagitall.no



Gruppearbeid

Fram til 11:45



➢Velg «gruppeleder»
➢Bruk eget dokument tilsendt på link i chat’n.

1. Målsettinger for tilbudsplanleggingen
2. Prinsipper for bygg/arealbruk/arealomfang

➢ Refleksjoner rundt «menti-svarene»
➢ Diskuter 1 og 2
➢ Skriv ned et par kommentar/spørsmål/problemstilling

Gruppearbeid fram til 11:45



www.trondelagfylke.no\skolebruksplan

➢ Høringsdokumenter

➢ Presentasjoner

➢ Videopptak

➢ Historikk

https://trondelagitall.no/



Plenum

Vegard Iversen og Rune Venås 
kommenterer/svarer



Veien videre

Vegard Iversen



Informasjon og framdrift

• Høringskonferanse 22.04.21

• Høringsdokument og høringsfrist 03.05.21
https://www.trondelagfylke.no/skolebruksplan

• Politisk behandling juni 2021 - FT (del 1)

Prosesser og involvering fase 2 – høsten 
2021:

• Prosess/ arbeid med de operative prinsipper
• Innspill/temamøter/høring
• Politisk behandling desember 2021 FT (del 2)



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke

https://www.trondelagfylke.no/skolebruksplan

https://www.trondelagfylke.no/skolebruksplan

