
NÅR SKOLEN 
SKAPER GLEDE

Barneskolen 
– samlingspunkt  
i nærmiljøet og 
barnekultur

Ungdomsskolen 
– ungdomskultur

Videregående skole 
– voksenkultur



Med lisens til å ta vare på kulturen

Bærum Kulturråd er kulturorganisasjonenes 
paraplyorganisasjon og fungerer som en  
forlenget arm til politikere og kommune-
administrasjonen. Rådet er også talerør 
overfor kommunale instanser og politiske 
myndigheter, og arbeider for å øke forståelsen 
for kulturarbeidet i kommunen.

Noen av de viktigste sakene er:
• å sørge for at kultur gjør Bærum til et godt  
 sted å vokse opp 
• å sørge for nok tilgjengelige arenaer 
 tilpasset kulturformål
• å gi frivilligheten gode arbeidsvilkår

Bærum kulturråd har et arbeidende styre, satt sammen av representanter 
fra medlemsorganisasjonene.

www.baerumkultur.no



Skolen
– samlingspunktet 

for kulturen



Visjonen om en  
skapende skole
Kommunepolitikerne i Bærum er enige om hvilken plass skolen  
skal ha i kommunens hverdag: Skolene skal være det lokale  
samfunnshuset, et samlingspunkt i nærmiljøet – og en sentral  
arena for kunst og kultur. Kort sagt betyr dette et levende 
skolebygg, hele døgnet.

Et godt samspill mellom skole og fritid gir en 
vinn-vinn-effekt for alle parter. Det utvikler 
«hele» mennesket og skaper bærekraftige  
oppvekstsvilkår. Men der idretten har mange 
gode arenaer, har kulturen få. Det meste skjer  
i klasserom og gymsaler. 

Mer kultur, bedre skole 
Vi vet at en skole som gir god tilgang for det  
frivillige kulturlivet, er en god skole. Bekkestua 
og Rykkinn barneskole er gode eksempler på 
dette. Her fungerer skole og fritidskultur  
sammen, arenaer er tilpasset med riktig  
akustikk, og romstørrelser og øvingsforhold  
gir det armslaget kulturen trenger.

Bygg med en tanke bak
Hvis vi vil skape en god arena for både skole  
og fritidskultur, må vi bygge smart. Store  
fellesrom må plasseres i «hjertet» av bygget. 
Inngangspartier og gangområder må skilles fra 
fellesrommene og åpne opp for parallellbruk. 
Rommene må utformes med tanke på hvordan 
de skal brukes. Slik kan de også høyne kvaliteten  
på selve aktiviteten.

Den skreddersydde skolen
Kulturen skal følge brukerne og det nivået  
som er naturlig for hvert trinn. Barneskolene 
tilpasses fritidstilbud for de minste, ungdoms-
skolen tilrettelegges for ungdommer, mens  
den videregående skolen skal formidle kultur-
aktivitet for dem over 16 og voksenkultur. 

De eldste fra Eikeli og Eiksmarka skolekorps. 
Øverst neste side: Fra Rudrevyen 2020;  

«La oss bygge et Putefort». Foto: Rudrevyen. 
Nederst: BærMuDa teatergruppe i aksjon på Stabekk 

barneskole. Foto: Anne Beathe Ryttersveen. 
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Kortreist kultur er sikkert 
og trygt for alle

Videregående skole – voksenkultur 
fra 16 år og oppover
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5+
Barneskolen – samlingspunkt i 
nærmiljøet fra 5 år og oppover

12–17



Videregående skole – voksenkultur 
fra 16 år og oppover

Ungdomskolen – ungdomskultur for 
de mellom 12 – 17 år 
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16+



Hva kjennetegner  
en smart skole?
Her finner du noe av det som 
skiller et smart skolebygg fra 
andre:
• Det er tatt høyde for utleie/lån av rom 
 og soner.
• Skolen har tillitsbasert tilgang, enkel tilgang  
 med bruk av ny teknologi (ID-kort / bli 
 godkjent som tilsynsvakt).
• Ganger/trapper og aktivitetsarena er skilt  
 fysisk, for å unngå forstyrrelser.
• Kvaliteten på rommene tilfredsstiller   
 kravene til aktiviteten som skal utføres.
• Spesialrommene tilfredsstiller kravene 
 til aktiviteten som skal utføres.

• Akustikken er justert, og det er lite 
 sjenerende støy, også visuelt.
• Bygget er arealeffektivt, med lager og rom 
 i nærheten av hverandre. Spesielt viktig for  
 teater og korps.
• Bygget har enkel selvbetjening av lys og lyd 
 i forsamlingsrom, gjerne med mulighet for  
 «Plug and Play» og innleie av teknikere. 
• Den nye norske standarden for akustikk 
 (NS 8178) er lagt til grunn for musikkaktivitet.
• Bygget tilfredsstiller generelle HMS-krav til  
 støy og gjenklang som lydsmitte mellom rom.
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Hosle og Bekkestua skole øver en tirsdagskveld på Bekkestua skole Foto: Kjersti Tubaas



Allrom – dette bør vi unngå: 
• tungvint adkomst til sone for utleie/-lån
•  trafikkareal som også er øvingsrom
•  støy (lytt) mellom rom for kulturell 
 utfoldelse
•  tittescener- det vil si innbygde scener som  
 hindrer lyden å komme ut
•  søyler i rom og for smale dører
•  fastmonterte stoler på de første benkeradene  
 i auditorium
•  kunnskapstrapper/auditorium uten nok  
 plass på gulvet i front – scenegulv bør være  
 minimum 8 meter, løse stoler kan øke  
 setekapasiteten og brukes av kor/korps
•  lagre som ligger langt unna og er tungvinte 
 å bruke, f.eks. med smale dører (pauker/ 
 trommer må komme gjennom uten skade)
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De minste musikantene i Hosle 
og Bekkestua skolekorps.

Foto: Kjersti Tubaas

 Bærum kulturråd på befaring Bekekstua barneskole.  
Fra venstre: Kjersti Tubaas, Jacob Falck, Hans Kristian Ruud (rektor) og Pål Horsle.



Kriterier for etterklangstid i forhold til romvolum

Høsten 2019 ble akustikken på Bekkestua skole målt. 
Slik plasseres dette lokalet i forhold til NS8178:2014 
– Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse:

Kriterier for relativ etterklangstid, etter frekvensfordeling
akustisk lydsvak og akustisk lydsterk musikk forsterket musikk, konsert

Figur 1: 
Kriterier for etterklangstid 
i forhold til romvolum

Figur 2: 
Kriterier for etterklangstid 
etter frekvensfordeling 
– rød strek er rapportens 
lokale

Tabell 1: 
Relativ etterklangstid (T30) 
pr oktavbånd i forhold til 
gjennomsnittlig etterklangstid 
(Tmid)

Den viktige akustikken

Frekvens [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000

Relativ etterklangstid [%] 103% 101% 100% 99% 101% 103% 104%

1.  Konsertlokale
 akustisk lydsvak

2.  Konsertlokale
 akustisk lydsterk

3.  Konsertlokale 
 forsterket

4.  Øverom akustisk
 lydsvak

5.  Øverom akustisk
 lydsvak

6.  Øverom forsterket
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1) Link til akustisk rapport Bekkestua Barneskole:
https://database.musikklokaler.no/musikk/location/581  

2) Om akustikk anbefaler vi å se følgende klipp:
https://www.youtube.com/watch?v=U-mnuxvF_is   
og https://www.youtube.com/watch?v=dWNV_JFolLg



UNGDOMSSKOLEN
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Et godt eksempel:
Bekkestua barneskole 
Høsten 2019 sto Bekkestua barneskole klar. Skolen er også 
til for fritidskultur på ettermiddagen og i helgen. 

Skolen blir smartere med  
riktig teknologi
Bekkestua barneskole kan brukes døgnet rundt 
ved hjelp av smart teknologi. Adgangskortene 
gir enkel tilgang til utvalgte lokaler, og det kan 
også legges inn tidssperre. I forsamlingssalen 
benyttes et enkelt nettbrett for å styre lys- og 
lydanlegget, samtidig som det er lagt til rette for 
å leie inn større lyd- og lysanlegg. 

Kunsten bak Kuben
I hjertet av bygget ligger KUBEN – forsamlings-
salen. Her er det tatt høyde for å skape minimalt 
med forstyrrelser mellom gangtrafikk og stor-
sal. Under «kunnskapstrappen», med inngang 
fra gangen, finner vi nærlageret for fleksibel 
bruk. Dette er også lager for skolekorpset. Det 
er dobbeltdører mellom forsamlingslokalet og 
de to tilstøtende rommene, slik at disse kan 
brukes samtidig uten at man forstyrrer hver-
andre. I tillegg kan området brukes som garde-
robe og green room. Nødutgangene kan brukes 
til å frakte tungt utstyr inn og ut. Blendings-
gardinene til vindusveggen er lette å betjene 
og gjør at innsyn og visuell støy unngås. Her er 
det bare én ting som drar litt ned: Scenegulvet 
kunne vært litt større.

Rom som skapt for aktivitet
I nær tilknytning til forsamlingssalen ligger 
SKAPERKJELLEREN. Her finner vi ulike rom 
tilpasset ulike kulturformer, med mulighet for 
samhandling. FORSKNINGSLOFTET har gode 
digitale løsninger og er spesielt fremtidsrettet.
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Høyre side: bilder fra Bekkestua barneskole. 
Foto Kjersti Tubaas.
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Barneskolen – la kulturen 
komme til barna!

Skolekorps
—

Skolekor
—

Mindre teatergrupper
—

Dans
—

Kunst- og håndtverk

BARNESKOLEN

Foto: Eva Brænd.



BARNESKOLEN



Barneskolen – ikke reist 
kultur for den som ikke 
er så lang
Barneskolen er et samlingspunkt for nærmiljøet. Her skal elevene trives 
i og utenfor skoletiden. Hvert barn skal bli glad i «skolen sin» gjennom 
tilstedeværelse, aktivitet og samhold. 
Kor og korps er de mest populære aktivitetene målt i antall medlemmer. 
Det betyr også at korsang og det å spille i korps blir bærebjelker i den 
lokale kulturutvikling for barna. Derfor er det viktig at infrastrukturen 
bygger opp rundt dette.
På barneskolen bør det tilrettelegges for foreldrestyrte aktiviteter i 
nærmiljøet, og aktivitetene bør være i gangavstand.

Hva trenger en barneskole for å fungere?

• Ha trygg transport i kort avstand til og fra  
 skolen. Skolene bør derfor plasseres med  
 en planlagt infrastruktur som tar hensyn 
 til dette. 
• Tilby faste kulturaktiviteter for barna på den  
 skolen de selv går på og føler tilhørighet til 
 – spesielt de største aktivitetene som kor,  
 dans og korps.
• Tilrettelegg for samhandling mellom skole 
 og foreldrestyrte kulturaktiviteter (for barn  
 opp til 12 år). 
• Ha ett til to rom eller saler med tilfreds-
 stillende akustiske forhold. Dette er viktig  
 både for å forebygge hørselsskader og for  
 grupper på minst 40, som kor (akustisk svak  
 musikk) og korps/orkestre (akustisk sterk  
 musikk). Dette er beskrevet i NS 8178 
 (Akustiske kriterier for rom og lokaler til  
 musikkutøvelse). 

• Tilby fasiliteter for dans, alternativt på en  
 ungdomsskole i nærheten.
• Vær en scene for Den kulturelle skolesekken  
 (DKS), og sats sterkere på at inspiratorer  
 kommer til barneskolen, slik at barna får  
 oppleve større oppsetninger.
• Prioriter aktiviteter for dem som går på  
 barneskolen. Det betyr at kulturskolen må ha  
 sin grunnopplæring for elevene på deres  
 «egen» barneskole.

BARNESKOLEN
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BARNESKOLEN
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Fra gymsalen på Hosle skole med Hosle  
skolekor og Hosle og Bekkestua skolekorps.  
Foto: Ludvig Gundersen, Budstikka



UNGDOMSSKOLEN

Foto: Michael Erhardsson



Der ungdomskulturen 
skapes

UNGDOMSSKOLEN

Øving og 
fremføring av:

 
Aktiviteter for  

forsterket musikk
— 

Teater
—

Dans



Den som trives, 
kommer tilbake
Ungdomsskolen skal være et samlingspunkt for nærmiljøet med  
spesiell vekt på ungdomskulturen. Her skal ungdommene trives 
både i og utenfor skoletiden, gjennom tilstedeværelse, aktivitet  
og samhold. Det bør derfor legges til rette for at ungdommene  
kan øve og fremføre musikk, teater og dans. 

Ungdomsskolen bør legge til rette for ungdomsstyrte aktiviteter og ligge  
i sykkelavstand i nærmiljøet. Andre kriterier: 

• Ha ett til to rom eller saler med tilfreds- 
 stillende akustiske forhold, blant annet for  
 å forebygge hørselsskader, spesielt for 
 grupper på 60 utøvere eller mer innen kor 
 og korps/orkester. Dette står beskrevet i den  
 nasjonale standarden NS 8178 (Akustiske  
 kriterier for rom og lokaler til musikk-
 utøvelse). 
• Sørg for samhandling mellom skole og 
 ungdomsstyrte kulturaktiviteter for 

 ungdommer fra 13 til 17 år. Skolen bør tilby  
 øvingsrom for forsterket musikk (bandrom)  
 som beskrevet i NS 8178 (Akustiske kriterier  
 for rom og lokaler til musikkutøvelse). 
• Ha en «klubbscene» for forsterket musikk 
 og teater, til både øving og fremføring. 
• Ha en scene for Den kulturelle skolesekken  
 (DKS).

UNGDOMSSKOLEN
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UNGDOMSSKOLEN
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Skuespillere fra BærMuDa  
- Bærum musikk- og danseteater. 
Foto: Anne Beathe Ryttersveen.



Kultur for den som er 
både ung og voksen
Den videregående skolen skal være et samlingspunkt for 
nærmiljøet med spesiell vekt på den unge voksenkulturen. 
Her skal de unge voksne trives både i og utenfor skoletiden, 
gjennom tilstedeværelse, aktivitet og samhold. Den videregående 
skolen må utvikle kvalitativt gode rom for aktivitetene, og skolen 
bør være et naturlig møtepunkt – i tråd med intensjonene i 
voksenopplæringsloven.

Et samlingspunkt for voksenstyrte 
og kortreiste kulturaktiviteter i 
nærmiljøet. Det bør være mulig med 
adkomst via buss, trikk eller tog.

Den videregående skolen bør:

• tilrettelegge for samhandling mellom skole  
 og voksenstyrte kulturaktiviteter
• prioritere skolens elever og unge voksne   
 over 18 år
• tilby øvingsrom for større korps/orkestre,   
 dans og teater samt fremføringslokaler for  
 hele det frivillige kulturlivet
• gi mindre og mer nisjeorienterte frivillige 
 kulturaktiviteter innpass der det bygges 
 spesiallokaler for slikt

VIDEREGÅENDE SKOLE
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VIDEREGÅENDE SKOLE
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Fra Rudrevyen 2020; «La oss bygge et Putefort». 
Voksen ungdom i aksjon, mye talent.  
Foto: Rudrevyen
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