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INNSPILL I FORBINDELSE MED SAMMENSLÅING AV SKOLENE. 

I forbindelse med skolesammenslåing er det fra flere hold blitt sagt at det vil bli trangt ved Trones skole til 

høsten. SL Beiarn vil derfor komme med forslag som kan være med å løse dette, både på kort sikt, og på 

lang sikt hvis sammenslåing skal være permanent på Trones skole. 

 

Hvis det blir satt opp en brakkerigg i front av parkeringsplassen, gjerne i to etasjer, så kan dette på sikt 

romme hele administrasjonsfløyen, alt etter hvor stor en tenker seg den. Her kan være kontorer til 

administrasjonen og helsesøster/ psykolog, arbeidsrom til lærerne, grupperom, et større pauserom enn det 

vi har i dag, toaletter og garderobe. 

Hvis man bygger dette i to etasjer, halverer vi jo grunnflata. Litt av utfordringene er universell utforming, og 

eventuelle krav om heis. Dette kan kanskje unngås ved inngangsparti i begge etasjene, og ved at toaletter 

og noen kontorer legges til første etasje. 

Hvis man gjør dette og ser for seg at hele denne blir brukt til administrasjon, kan den eksisterende 

administrasjonsfløyen brukes til eleverom. Her vil kunne være fire ganske store klasserom, fire grupperom, 

liten kjøkkenkrok, toalett og garderobe. Det kan også da vurderes om noen vegger kan fjernes for å lage 

større rom. Det vil også her være mulighet for kontor til helsesøster/psykolog i nærhet til elevene. 

Eksisterende småskolefløy kan brukes til klasserom og/eller delingsrom, spesialrom ved at tekstilrom og 

naturfagrom skiller lag. 

En slik løsning, midlertidig eller permanent vil være med på å løse romsituasjonen på en god måte. 

Brakkene kan settes opp, selv om det drives skole i resten av bygningen. Og det å sette opp en slik 

brakkerigg, vil nok også være det som tar kortes tid. 

I dag finnes det egne kontorbrakker som kan benyttes. Har fått undersøkt litt om dette Med blant annet 

Stian Berntsen på UCO som sier at pris pr brakker er ca.200 000 i innkjøp Disse er etter noen regler/ 

forskrifter som kalles Tek10, som vil si at de har ventilasjon i hver brakke og er isolert etter dagens 

standard. I hver slik kontorbrakke er det 2 kontor/ møterom. Kontorbrakkene er inkludert kontormateriell 

med bl.a. hev/senk-pult. Dette er jo bare et eksempel, og teknisk kan jo ha andre kontakter, med helt andre 

priser.  

 

Skolenes Landsforbund tror det er viktig at en på en ryddig måte nå skisserer hva Trones skole vil ha behov 

for, både nå fra høsten av, men også på lengre sikt. En skole må være i utvikling i tråd med samfunnet og 

dette kan være en måte til å få bedre plass. 

 

Med hilsen 

Skolenes Landsforbund Beiarn 

Hege Sæther 
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