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                                   Uttalelse vedrørende ny skolepaviljong på Bekkelaget skole.                                                                                                                     

 

Driftsstyret ved Bekkelaget skole ble i møte 6. desember informert om at det våren 2018 vil bli 

oppført ny midlertidig paviljong på Bekkelaget skole. Paviljongen skal dekke økt kapasitetsbehov på 

skolene i området inntil permanente tiltak er vedtatt i ny Skolebehovsplan desember 2018. 

Bekkelaget skoles kapasitet er under høyt press på grunn av stadig utbygging i området. Driftsstyret 

ved Bekkelaget skole er derfor positive til signalene om at det på sikt skal utredes permanente tiltak 

for å løse disse kapasitetsutfordringene. Vi er også positive til at det oppføres en midlertidig paviljong 

som dels skal erstatte fjerning av eksisterende paviljonger og dels forbedre Bekkelaget skoles 

kapasitet til å ta imot nye elever frem til permanente tiltak er utredet og gjennomført. Det er likevel 

noen forhold vi ber om at det tas hensyn til i disse prosessene: 

Utearealet på Bekkelaget skolen bør være tilstrekkelig variert til å dekke behovet til elevmassen og 

elevene må ha mulighet til å drive ulike aktiviteter i skolegården, først og fremst i skoletiden men 

også i fritiden. Bekkelaget skole har begrensede uteområder i dag og vi ber om at det fysiske 

utemiljøet for dagens elever ikke forringes som følge av oppføring av den nye paviljongen. Det som 

kan ansees som kortsiktige planer i plansammenheng vil oppleves som langvarig for elevene som 

tilbringer hver dag på dette utearealet.  

Ettersom paviljongen vil legge beslag på mye av skolens mest benyttede uteområde ber driftsstyret 

om at Marienlundveien stenges og at Marienlundparken gjøres tilgjengelig som uteområde for 

elevene i byggeperioden. Videre ber vi om at den gamle skolehagen frigjøres til et egnet uteområde 

med lekestativer. Hagen er i dag inngjerdet og fredet, men kan etter det vi forstår omdisponeres til å 

gi plass for lekeområder.   

Vi er kjent med at dagens ballbinge må vike plass for den nye paviljongen og at skolen har fått 

signaler om at ny ballbinge kan oppføres der den gule paviljongen står nå. Dette støtter driftsstyret 

og vil understreke at er viktig at oppføring av den nye ballbingen prioriteres høyt. Dagens ballbinge er 

mye brukt i både skoletid og er også et viktig samlingspunkt for barn og unge på fritid og i ferier. 

I prioritert rekkefølge ber vi om at 

- Gammel ballbinge raskt erstattes av ny ballbinge  

- Marienlundveien stenges og Marienlundparken gjøres tilgjengelig som uteområde for skolen 

- Skolehagen omgjøres til lekeområde 

Driftsstyret er for øvrig informert om at oppføring av ny paviljong og riving av de to eksisterende 

midlertidige bygg vil medføre betydelige omrokeringer i eksisterende arealbruk. Blant annet må AKS 

flyttes, og dermed må andre arealer frigjøres. For at skolen kan legge til rette for en god 

romplanlegging og opprettholde alle nødvendige spesialrom i byggefasen, og for å sikre god 

ivaretakelse av barnas skolens uteområde i byggefasen, ber vi om at skolen får en helhetlig plan for 

gjennomføring av byggeprosessen før denne igangsettes, der det skisseres rekkefølge for alle de ulike 

delprosessene.  
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