
Tilbakemeldinger angående forslag til utomhusplan, nye Kjøllefjord skole 

 

Datert 11.2.2021 

 

Elevrådet har deltatt i presentasjon fra Rambøll. På bakgrunn av dette er forslaget presentert i 

klassene 5.-10. og klassene har gitt sine tilbakemeldinger: 

 

Klasse Tilbakemeldinger 

5 Elevene ønsker en edderkoppdisse. 

Det bør være mulighet for skøytebane inne i sykkelstien. 

Det bør være tak over ballbingen, slik at denne kan brukes hele året. 

Det bør være klatrevegg på veggen under overbygning/vandring 

Det bør være mulighet til å spille basket i tillegg til fotball i den ene ballbingen 

Det bør være en sandkasse til elevene på småtrinnet 

Det bør være høye vegger på ballbingen. 

Elevene synes det kan bli fint med fiskeri-inspirerte lekeapparater 

6 Det er ønske om zipline. 

Bålplassen kan være brannfarlig, bålplassen kunne vært bytta med noe annet, f.eks 

skate-/rulleskøytebane. 

Bålplassen kan være på baksida skolen, der det allerede er bålplass. De andre 

klatrestativene kan flyttes hit, evt trampolina. Elevene synes trampoline er et godt 

forslag. 

Sykkelbanen bør være laget av asfalt. Kan være med lekesyklebiler for de yngste. 

Ønsker fulgerededisse/edderkoppdisse. 

Ønsker én stor og noen små trampoliner. 

Ikke så lurt med fiskeridesign, de yngste er kanskje ikke så interessert i det. Ønske 

om litt mer fargerike lekeapparater. 

Det er bra med to fotballbaner. Basketballhoops bør være i riktig høyde for u-

trinnet i den ene ballbingen, kan være litt lavere i den for de yngre elevene.  

Bra med båt, bismar og klatrestativ. 

Det bør være god flombelysning på hele skolegården, gjerne også dekorative lys i 

bakken. 

 

7 Bålplassen kan flyttes til baksiden av skolen. 

Elevene er positive til fiskeri-inspirerte lekeapparater. 

Elevene er positive til amfi 

Det bør være høye vegger på ballbingene. 

8 Ønske om område til «firkant» (tomt rektangulært område til ballspill). Denne kan 

være inn mot/nært skolebygningen. 

Det er mulig området i midten blir litt stort, tar opp mye plass. Elevene liker 

design på lekeapparater (fiskeriinspirert).  

Ballbinge for de eldste elevene bør være enda større enn den som er nå. Helst med 

høyere gjerde rundt, slik at ikke ballen så lett går over gjerdet. 

Det er bra med takoverbygninga langs veggen. 

Fint med båt og heisekran 

Trær på skolegården bør bevares. Ønske om å ha bålplassen på skolegården. 

Ønske om zipline og edderkoppdisse. 

Sykkelstien som er i sentrum i dag brukes lite, en gruppe mener den ikke vil bli 

brukt så mye på skolegården heller, og at det da blir å kaste bort mye areal på 

dette. 



Det er en bekymring om at i snøfallsperioden, så vil mye av skolegården bli 

ubrukelig pga at det blir vanskelig å få ryddet snø, og at det anvendelige arealet i 

denne perioden blir veldig lite. 

Elevene er delt i om gåstien rundt midten av skolegården burde være der. Noen 

mener det tar opp mye plass, andre mener det vil være bra. 

9 Bålplassen bør flyttes til baksiden av skolen, og dette kan ses i sammenheng med 

grillhytte på baksiden. 

Det bør være vanlige benker i stedet for amfi, det blir mer naturlig sitteplassering. 

Bra med to ballbinger. 

Elevene ønsker edderkoppdisse. 

Elevene er positive til fiskeri-inspirerte lekeapparater 

Det kan bli en utfordring med trampoline og snømåking. 

10 Det ønskes et pingpongbord, gjerne av betong. 

Amfi-løsningen er ok. 

Det ønskes å flytte bålplassen til baksiden av skolen, der det allerede er en 

bålplass, og dette gjerne i sammenheng med grillhytte. 

Det bør være benker under vandring/tak, slik at Elevene kan sitte der, også når det 

er litt regn. 

 

 

 


