
Åsgård skole 

Idédugnad 

 
22.01.2019 



Agenda 
 1800-1805:  Innledning kommunalsjef Nils Erik  

   Pedersen  

 1805-1815:  Regulering – status og rammer  

   rådgiver Greta Elin Løkhaug  

 1815-1825:  Generelt om skoleplanlegging  
   arkitekt Martin Ebert, Link   
   Arkitektur AS  

 1825-1950:  Gruppeoppgaver og diskusjon  

Hvilke momenter er viktige for at nye Åsgård skole 

skal bli en god læringsarena og et viktig element i 

utviklingen av Ås sentrum – tre temaområder med 

gruppeoppgaver og presentasjon 

 1950-2000:  Veien videre 



Status –  
Gjeldende politisk vedtak  

(KS 21.11.18, K-Sak 83/18) 

1. Planleggingen av Åsgård skole videreføres i 
henhold til vedtak i K-sak 43/18. 

 

2. Det igangsettes regulering til uteområde for 
skolen på areal avsatt til offentlig formål ute på 
Søråsjordet (avgrenset av forlengelsen av 
Skogveien). Dette gjøres som en egen 
planprosess som ikke skal være til hinder for 
framdrift av skoleplanleggingen. 

 







Gjeldende vedtak  
(KS 21.11.18, K-Sak 83/18) 

Vedtak i K-43/18 med presisering 21.11.2018 

1. Åsgård skole med 4 paralleller planlegges videre basert på følgende 
forutsetninger: 

 a. Rødskolen videreføres med dagens virksomhet. 

 b. Paviljong 4 og 5 rives. 

 c. Det gule huset (Stallen) rives. 

 d. Det etableres et nytt skolebygg i 3 etasjer, over bakken, som 
     dekker skolens behov inkl.flerbrukshall. 

 e. Det skal vurderes å etablere nedgravd parkeringskjeller på hele 
     eller deler av skoleområdet. 

2. Pga innemiljø og andre forhold på Åsgård skole flytter elevene inn i 
modulskolen ved Ås ungdomsskole så snart elevene fra Rustad flytter ut av 
modulskolen, selv om utbygging av Åsgård skole skulle bli noe forsinket. 
Trafikksikkerhetstiltak vurderes i forkant av flytting. 

3. Det tas sikte på at nye Åsgård skole skal stå ferdig innen 2022/2023. 

4. Videre bruk av D6, ev. flytting eller riving, utredes samtidig som en egen 
sak. Kommunestyret ber rådmannen utrede alternativ lokalisering av 
Midtgard som varetar ungdommens behov. 



Diskusjonstema 

• Bygg 
– Ett eller flere? 

– Plassering på tomta 

– Arkitektur, materialbruk 

– Høyder 

– Flerbrukshall 

– Tilrettelegging for sambruk 

– Andre forhold 

 



Diskusjonstema 

• Uteområde 
– Hvilke funksjoner bør i varetas? 

– Hvem, utover elevene, skal uteområdene 
tilrettelegges for? 

– Samhandling/ -bruk med Rådhusparken 

– Plassering og inndeling. Trygt skolemiljø, 
utfordrende aktivitetsområde, synlighet, 
bruk på kveldstid/helger 

– Gode møteplasser 

– Andre forhold 

 



Diskusjonstema 

• Infrastruktur 
– Parkering sykkel/bil 

– Kiss & ride 

– G/S vei 

– Tverrforbindelse mellom Skoleveien og 
FV 152 

– Skoleveiens fremtid ved regulering av 
Søråsjordet 

 



Veien videre 


