
Høringsuttalelse til kommunedelplan for Årnes 2018-2040  

fra FAU Årnes skole 
FAU Årnes skole er positive til at det utarbeides ny KDP for Årnes. Planen tar for seg 
mange viktige tema, men mangler vurdering av offentlige arealer knyttet til utdanning, 
herunder Årnes skole, i planperioden. FAU Årnes skole mener dette gjør at planens 
hovedmål ikke er oppfylt: 

Hovedmål   

Årnes skal være en livlig småby med et unikt særpreg – og innbyggernes foretrukne 
sted for liv og lære, handel og hygge.  

Dette betyr: Kommunen ønsker å styrke Årnes som kommunesenter og nesbuenes 
foretrukne sted for handel og opplevelse. Det skal være et godt sted å bo, gå på 
skole, handle og møte andre gjennom ulike aktiviteter inne og ute. 

 

Kunnskapsgrunnlag for framtidig skole- og barnehagestruktur 2017-2040 viser at det 
er usikkert om dagens skole er stor nok i perioden 2016-2022 og viser at den er 
sprengt og må finne andre løsninger fra 2022-2040. (vedlegg 1 i 
Kunnskapsgrunnlaget).  

Helsedirektoratet skriver i sin rapport IS-1130 følgende om utearealer knyttet til skole: 

«Det foreslås å stille følgende arealkravene: Det stilles et generelt minimumskrav på 
50 m2 nettoareal per elev. Det stilles krav om minste samlede areal gradert etter 
skolestørrelse basert på SSBs inndeling: • Minimumsareal ved små skoler (færre enn 
100 elever): ca. 5000 m2 • Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 
300 elever): ca. 10 000 m2 • Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): 
ca. 15 000 m2. For hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2.» 

I kunnskapsgrunnlaget utarbeidet av Nes kommune anslås det at det ved Årnes 
skole i 2025 vil kunne gå over 400 elever. Det betyr at uteareal anbefales å være 
17 500m². Helsedirektoratet skriver i sin rapport at for eksisterende skoler med små 
arealer må minstekravene tilfredsstilles innenfor 200m fra skolebygningen. 
Kommunen må sørge for at aktuelle offentlig tilgjengelige arealer i skolenes nærmiljø 
sikres gjennom arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved leieavtaler og 
lignende. Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes i 
oversiktsplanleggingen som friområder eller friluftsområder etter plan- og 
bygningsloven.  

Innholdskravene baseres på funksjonskrav. Utearealene skal  

• gi rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet   

• gi rom for ulike typer sosial aktivitet   

• gi trygghet og være trivselskapende  

• gi mulighet for endringer av det fysiske miljøet   



• gi rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring   

• gi rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokalt identitet  

  

Andre krav til de fysiske omgivelsene:  

• sikre best mulige solforhold  

• skjerme mot de mest ubehagelige vindene  

• unngå forurensede områder og områder med kald luft  

• trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen  

• universell utforming 

 

Med bakgrunn i dette ønsker FAU Årnes skole å peke på følgende: 

Årnes skole oppfattes allerede per i dag som trang. Enkelte klasser er i klasserom 
som fungerer dårlig med tanke på klassens størrelse. Også SFO har knapt med 
arealer innendørs. Årnes skole har ikke noe innendørs samlingssted som er 
tilstrekkelig for større sosiale arrangementer, og er avhengig av å låne Runnihallen til 
dette, med de komplikasjoner dette medfører for avvikling av arrangementene og for 
Runni ungdomsskole. Eksisterende gymsal er liten, med liten lagringsplass for utstyr. 
Skolen begynner å bli sliten, og det vil i planperioden være nødvendig med betydelig 
oppgradering.  

Utearealene til Årnes skole er svært begrenset, og oppfyller ikke krav om trafikksikre 
omgivelser i en radius på 200m fra skolen. Flere av funksjonalitetskravene i 
Helsedirektoratets rapport er ikke oppfylt. Økt elevtall på skolen i planperioden vil 
medføre at enda flere elever skal dele på allerede knappe utearealer. Videre er FAU 
svært bekymret for trafikksikkerheten spesielt mellom bussholdeplass og skole i 
Runnivegen, men også langs Silovegen som er skoleveg for mange barn og kryssing 
av Kjushagen, selv om sistnevnte mer enn 200m fra skolen.  

FAU ved Årnes skole kan ikke se at Helsedirektoratets anbefaling som sier 
«Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes i 
oversiktsplanleggingen som friområder eller friluftsområder etter plan- og 
bygningsloven» er ivaretatt i KDP Årnes 2018-2040. FAU Årnes skole mener at 
nettopp KDP er et verktøy Nes kommune burde benyttet for å oppfylle 
fagmyndighetenes anbefaling til uteareal.  

Lov om grunnskolen og den vidaregåeande opplæringa sier i §9 A-7 Det fysiske 
miljøet:  

«Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 
fagmyndigheitene til kvar tid tilrår. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse 
normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande 
verknad for helsa, trivselen og læringa til elevane.» 



FAU Årnes skole mener det i planperioden vil være nødvendig å oppføre et nytt 
skolebygg med tilhørende utearealer. Vi mener det er naturlig at dette bygget 
lokaliseres i tilknytning til nye Årnes barnehage og Nes svømmehall, og at 
trafikksikkerhetstiltak løses i en samlet plan for området i Kjushagen. FAU ønsker at 
Årnes skole også skal ha en god idrettshall som kan benyttes både i kroppsøving så 
vel som i annen undervisning, SFO og til sosiale formål og arrangementer i regi av 
skolen eller FAU. Denne hallen kan gjerne benyttes av andre når det ikke foregår 
skolerelaterte aktiviteter. FAU Årnes ser det derfor som naturlig at denne hallen, 
sammen med et attraktivt uteområde for skolen, blir liggende samlokalisert med 
Neshallen og annen aktivitet i Kjushagen slik at Kjushagen kan fungere som en hub 
for idrettslige aktiviteter og uorganisert fritid. FAU Årnes skole ser også at kort veg til 
svømmehall og friområder vil bidra positivt til elevenes læring.  

FAU Årnes konkrete innspill er dermed at det i Kjushagen avsettes areal til en ny 
Årnes skole med tilhørende idrettshall og utearealer i planperioden. Dersom dette 
ikke tas inn i planen mener FAU Årnes skole at det i KDP Årnes må vises hvordan 
forsvarlig uteareal og trafikkhåndtering skal ivaretas for Årnes skole. 
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