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Da nye Frydenhaug 
skole og ressurssen-
ter skulle bygges, var 
utfordringene store. 
Med nesten 90 elever 

med nedsatt funksjonsevne ble det 
stilt svært høye krav til utforming 
av bygget.  Skolen skulle bygges på 
et støyutsatt område midt mellom 
E18 og Vestfoldbanen, på en tomt 
med to verneverdige bygg og flere 
vernede trær. Det var mye å ta hen-
syn til.  

DE SMÅ DETALJENE
Selvstendighet, kommunikasjon 
og sosialisering er viktigere enn 
matematikk for mange av elevene 
på Frydenhaug skole. Bygget skal 
bidra til at disse verdiene kan bli 
satt ut i livet.

– Vårt mål er å gi elevene mest 
mulig selvstendighet og en mu-
lighet til å utvikle seg, sier rektor 
Else Kristin Tobiassen. – Alt er 

lagt opp til at de skal gjøre mest 
mulig på egenhånd – de skal invol-
veres i alle oppgaver. For elevene 
med sterkt nedsatt funksjonsev-
ne kan dette være så enkelt som å 
trykke på døråpneren selv, forkla-
rer hun.

Universell utforming sto der-
for høyt på listen da bygget skulle 
planlegges. Alle valg er tatt med 
hensyn til elevene. På gulvet er det 
ledelinjer. Alle skilt og bokstaver 
skal være mulige å ta og føle på. Til 
og med kunsten er taktil. Døråpne-
re er montert lavt på veggen, slik at 
også elevene i rullestol skal kunne 
åpne dørene selv. Veggmalingen er 
matt, så ingen av elevene skal rea-
gere på refleksjon fra blanke flater. 
Også verktøyene jobben er utført 
med er tatt fra øverste hylle, for å 
sikre kvaliteten i arbeidet.

Her er ingenting tilfeldig. De 
små detaljene er vel så viktige som 
de store tingene.

Gulvene er spesielt egnet for 
skolemiljøer og sykehus. Det er 
lagt homogene vinylgulv over store 
deler av skolen. De er ftalatfrie og 
enkle å rengjøre, samtidig som de 
er slitesterke og har lang levetid. I 
noen av fellesarealene går elevene 
på et slitesterkt og behagelig gum-
migulv.

SKAPER MILJØHISTORIE
Det var ikke bare universell ut-
forming som sto høyt på listen da 
den nye skolen skulle bygges. Også 
miljøambisjonene var svært høye. 
Skolen er bygget som et energief-
fektivt passivhus, og er Norges før-
ste «nær nullenergi»-skole. Dette 
stiller store krav til materialer og 
tekniske anlegg. Prosjektet er en 
del av det tiårige Future Built-pro-
grammet, som har som mål å vise 
at det er mulig å utvikle klimanøy-
trale byområder og arkitektur med 
høy kvalitet.

EN SKOLE UTEN 
GRENSER

Frydenhaug skole og ressurssenter er ikke som andre skoler. Her sprenges grenser.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no 
Foto: Kristian Owren/ifi.no

UTFORDRER SANSENE: Også 
kunsten på veggen er taktil. Kunstner 
Mona Orstad Hansen ville at kunsten 
skulle bidra til en form for interaksjon, 
også for elevene som ikke kan se. 
Kunstverket er en referanse til Hagestuen 
i Frydenhaug Gård – som er dekorert 
med et gigantisk landskap. Kunstneren 
ville videreføre utsiktsideen til et abstrakt 
landskap på skolen. 
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Med Rudolf Stei-
ners pedagogikk 
og antroposofiske 
impulser i ryggen,  
drives Askelad-

den Steinerbarnehage i Hurum i 
Buskerud. Barnehagen er utformet 
med miljøhensyn og kreativitet 
satt i første rommet og består av 
fire avdelinger pluss en familiebar-
nehage, som deler på store utearea-
ler med boltringsplass, gressplener 
og skog. Her er også både bålplass, 
hønsehus og kjøkkenhage.

NATURMALING OG LASUR
Garderobene til småbarnsavde-
lingene Blåbær og Tyttebær er nylig 
blitt pusset opp og malt, og fargeset-
tingen er utført av Sidsel Hovland 
som har lang fartstid som faglærer 
i kunst og håndverk på Rudolf Stei-

nerhøyskolen, praktiserende kunst-
ner og interiørarkitekt. 

Malingen som er brukt er en 
miljøvennlig lasur basert på natur-
skjellakk og naturharpiks, samt en 
veggmaling bestående av blant an-
net kaseinlim og vegetabilsk olje. 
Produktene lages av svenske Färg-
bygge, en småskalaprodusent med 
et stort sortiment malinger for ute 
og inne basert på naturlige råvarer. 
Malingene inneholder ingen andre 
konserveringsmidler enn naturens 
egne. 

– Malingene er rene naturmalin-
ger, og brekkes etter et eget system 
som bygger på nesten utelukkende 
naturlige pigmenter, sier Johnny 
Spangen, som har lang erfaring med 
både naturmalinger og linoljepro-
dukter, og har levert både maling og 
malertjenester til barnehagen. 

FARGER FRA NATUREN 
Avdelingen Blåbær har fått en rød-
lig blåfarge på veggene som trekker 
mot det fiolette. Fargen er inspirert 
av hvordan et vanlig norsk blåbær 
ser ut på innsiden.
– Blått en ganske alvorlig farge. 
Den kompletteres av kurver for 
barnas klær og utstyr i flere far-
ger, sier hun og legger til at Tytte-
bær-avdelingens dempede grønn-
farge er hentet fra tyttebærlyngen. 
De sterkt røde kurvene henspeiler 
på bærene. 

I begge avdelinger er dører, vin-
duer og omramminger malt i en 
rosaaktige farge som er hentet fra 
granittsteinen som er vanlig på 
Hurumlandet. Gulvet består delvis 
av gjenbruksmaterialer – natur-
stein fra taket til en kirke som skul-
le rehabiliteres. 

MILJØMALING  
FOR TYTTEBÆR  

OG BLÅBÆR
Hos Askeladden barnehage i Hurum er to av avdelingsgarderobene pusset opp. 

Naturmalinger og gjenbruksmaterialer preger rommene, som er utformet og 
fargesatt med inspirasjon fra avdelingenes navn. 

Tekst og foto: Chera Westman/ifi.no

ROLIG: Garde-
rober i barnehager 
preges normalt av 
fargerike klær. Det 
gjør at behovet 
for mye farger på 
vegger er mindre. 
Her roes miljøet ned 
ved at hyller er malt 
i samme farge som 
veggen og gulvlisten 
i en farge som stem-
mer med gulvet.

LETT: – Fargene gir et preg av lyst og lett, ikke så alvorstungt. Jeg har valgt dem med 
hensyn til både rommets funksjon og brukere, og tatt hensyn til omgivelsene med den 
rosa granitten, sier Sidsel Hovland.
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MED NATUREN 
UNDER FØTTENE
Der fremtidens lærere, leger og håndverkere skal formes,  

skal det ikke stå på kvaliteten.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no
Foto: DLW Flooring

I 2009 startet byggingen av 
det som skulle bli nye Ama-
lie Skram videregående 
skole. Tre skoler ble samlet 
under ett tak, og i 2014 stod 

det nye bygget klart. Skolen ligger 
fint til i Nygårdstangen i Bergen, og 
har en elevkapasitet på rundt 1000.

Skolen har 30 romslige undervis-
nings- og grupperom, to auditorier, 
flere naturvitenskapelige kurslo-
kaler, kantine, bibliotek og lesesal. 
Alle rom er utstyrt med det nyeste 
innen IT-teknologien. Skolen er 
også direkte knyttet til det nasjona-
le anlegget for svømming og stup.

NATUR PÅ TOPP
Arkitekturen er moderne og luf-
tig, og består av komplekse, geo-

metriske former. Lyse farger pre-
ger skolen. Arkitektene hadde et 
stort ønske om å ta i bruk mest mu-
lig naturmaterialer i hele bygget, 
noe som gjenspeiles i interiøret. 
Her er miljø i fokus, også på gulvet.

STORE KRAV
Når tusenvis av skitne sko haster 
frem og tilbake hver dag, og stol- og 
bordben dras over klasserom i tide 
og utide, er gulvet viktig. Valget falt 
på linoleum. Over 20 000 kvadrat-
meter Lino Art Star DLW Linole-
um er lagt i skolebygget. For arki-
tektene var det viktig å finne fram 
til et godt gulv for elevene – og for 
miljøet.

– Linoleum er et naturprodukt, 
og et veldig bra valg for miljøet. 

Arkitektene var svært opptatte av 
det aspektet, og Svanemerket lino-
leumsbelegg var derfor et naturlig 
valg, forklarer Asbjørn Hodne-
kvam hos DLW Flooring.

Linoleumsbelegget består av 
nesten utelukkende naturlige 
råvarer. Det betyr svært lite hel-
sefarlige utslipp og et godt inne- 
miljø.

– I tillegg er det særlig viktig at 
utføring av vedlikehold og ren-
gjøring er enkel på en skole. Lyd- 
egenskapene er også viktige. Gulv-
belegget som er lagt har en akus-
tikkbakside. Dette gjør at det både 
blir litt mykere å gå på, samtidig 
som det demper lyden i selve byg-
get og mellom etasjene, forteller 
Hodnekvam.

HØYT: Bygget har totalt 8 etasjer. Elevene flytter oppover i etasjene etterhvert som de begynner på 
et nytt trinn. Åpne atrier binder etasjene sammen, og får lokalene til å føles større.

GEOMETRI: 
Innvendig er 

arkitekturen luftig, 
med komplekse, 

geometriske  
mønstre. Design-

konseptet er basert 
på geometriske 

former, overveiende 
lyse farger og 

naturlige materialer.

ANNONSESALG:  
Hilde Holtekjølen – tlf.: 90 12 70 06 – e-post: – hilde@a2media.no – A2media AS, Postboks 2, 2271 Flisa



EN 
SANSELIG

AFFÆRE
Tekst: Trine Midtsem/ifi.no  Foto: Anne Manglerud/ifi.no
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En nyoppusset leilighet, der materialene i stor grad har  
fått bestemme, og påvirket både stil og farger.  

Motsetninger er spennende, og er det gjort med stø hånd, som  
her, blir resultatet både nydelig og lekkert!

ROM FOR ROM INSPIRASJON

Kjøkkenet er for mange 
husets viktigste rom. 
Det er her vi lager 
mat, spiser og snakker 
sammen. Det er også 

her vi samles for å dele store og små 
opplevelser. I husets hjerte skapes 
sterke minner. Det å stelle pent med 
kjøkkenet er alltid en klok investe-
ring. Har du et velfungerende kjøk-
ken, er det derfor ingenting i veien 
for å gi kjøkkenskapene et nytt liv 
med noen strøk maling. 

Det meste av kjøkkeninnrednin-
gen kan males. Dette er også et styk-
ke arbeid som de fleste av oss kan 
gjøre selv. 

Nytt

LIV
i husets hjerte

To strøk maling kan gjøre underverker 
på kjøkkenet. 

Tekst: Robert Walmann/ifi.no
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PERSONLIG: 
Farger på fliser og  
vegger er med på 
å gi kjøkkenet et 
personlig preg. 
 Foto: Butinox

ÅPNE DØRER: 
En malt dør ska-
per fine kontras-
ter til resten av 
innredningen. 
 Foto: Alcro

LANDLIG: 
Det er enkelt å 
gi kjøkkenet et 
landlig preg. Det 
gjelder å finne de 
riktige fargene.  
 Foto: Nordsjö

Fo
to

: B
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rs

ROM FOR ROM KJØKKEN
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Vi hører om det stadig 
vekk: den voksende 
tendensen til økt 
fargebruk i norske 
hjem. Vi roper av 

glede fordi Kari og Ola maler veg-
gene sine i andre farger enn hvitt, 
selv om det nok blir en stund til 
normen er rosa stuevegger og gule 
kjøkken. Men på soverommet – 
der er alt lov.

BOLIGENS HELLIGSTE SONE 
Helt fra vi er små, er soverom-
met et av de viktigste rommene 
i huset. I tenårene er det sove-

romsdøren vi smeller igjen når vi 
vil vise vår avsky for de voksnes 
regler. Det er her vi stenger oss 
inne når alt rundt er feil. Så blir vi 
eldre, og her finner vi roen i en el-
lers hektisk hverdag. Her kommer 
ikke Gud og hvermann inn. Det er 
vår egen private sone. Her skal vi 
omgi oss med farger og materialer 
vi selv virkelig trives med. La per-
sonligheten blomstre!

LA DEG INSPIRERE,  
IKKE INSTRUERE
Vi blir stadig fortalt hvilke farger 
som bør brukes hvor. Blått og 

på soverommet

VÆR 
VÅGAL

Det er i husets mest personlige rom vi også kan 
tillate oss å være mest personlige i farge-  

og interiørvalg. Det er her vi bør slippe alle 
hemninger og være vågale.

Tekst: Mari Andersen Rosenberg/ifi.no 

KULØR- 
STERK LEK: 

På soverommet 
skal det være rom 

for å leke seg og 
skape det uttrykket 

man ønsker. Er 
du fargeglad, står 
ingenting i veien 

for å kjøre på med 
favorittfarger på 
vegger, gulv og 

tekstiler.
Foto: Nordsjö

MØRKT: Nøytrale farger trenger ikke å 
være kjedelig. Bruk mørke, nøytrale farger 
for en mer dramatisk effekt. Lag-på-lag 
mønsteret på veggene bidrar til å skape 
spenning på soverommet. Foto: Green Apple→
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LEVENDE 
OVERFLATER: 
Et tekstiltapet 
med moarémøn-
ster og en senge-
gavl i fløyel kan 
skape overflater 
med liv.
 Foto: Borge

SAMSPILL: La fargene spille sammen 
for å skape den atmosfæren du vil 
ha på soverommet. Her står blått fint 
sammen med en dus lys rosa. 
 Foto: Beckers
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