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5. FAKTAGRUNNLAG FOR HVER ENKELT SKOLE 

5.1 Innledning 
Det er gjennomført kartlegging av en del nøkkeltall for hver enkelt skole. Det dreier seg om 
arealstørrelser, antall elever, antall årsverk for ulike ansattgrupper, hvilke typer klasserom/grupperom 
som er tilgjengelig, en foreløpig vurdering av bygningsmessig tilstand og en vurdering av 
elevkapasitet gitt klasseromskapasiteter. Det er også gitt noen korte beskrivelser av utearealer og 
trafikksituasjon langs tilførselsveier. Det siste med tanke på vurdering av skoleskyssbehovet. Det 
vises i den sammenheng til Bystyresak 102/20 med tilhørende vedlegg som beskriver situasjonen og 
behovet ved skolene mer detaljert.  

Beregningene av vedlikeholdsetterslepet som angis for hver skole nedenfor er svært overslagsmessig. 
Det er benyttet Norsk Prisbok sin kalkuleringsmetode. Det skal anføres at det til renoveringsprosjekter 
er knyttet større usikkerhet til kalkylene enn ved nybygg. Dette fordi omfanget av 
renoveringsarbeidene er vanskelig å kartlegge før man begynner å åpne vegger og tak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020028702&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3168&


5.2 Skolene 

5.2.1 Kjøpsvik skole 

 

Skoletype Barne- og 
ungdomsskole 

 Nøkkeltall per 8. september 2020  

Brutto bygningsareal 6840 m² Antall elever 76 
Tomteareal 12300 m² Antall barn i SFO 13 
  Ledelse 1,25 
  Årsverk 18,80 
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 6840 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 577 m² 10 
Grupperom   65 m²   4 
Garderober og toalett 146 m²   9 
SFO 132 m²   4 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 181 m²   1 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 100 m²   1 
Musikk  90 m²   3 
Naturfag 58 m²   1 
Kunst og håndverk 170 m² 7 
Bibliotek 60 m² 1 
Andre spesialrom 0 m2 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 61 m² 4 
Kontor 4 m² 4 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 35 m² 1 
Personalrom 31 m² 1 
Personalgarderober/WC 12 m² 4 
Kopi og arkiv 0 m2 0 
Annet personalareal 0 m2 0 

 

 



Generell orientering 
Kjøpsvik skole er en 1 - 10 skole som ble bygget i 1961. Bygget har tre etasjer og ingen heis. Bygget 
er ikke universelt utformet. Det ble påbygd i 1969 med “ny fløya” som blant annet består av sløyd, 
tekstil, aula, kontor og ett klasserom. Det ble ytterligere påbygd i 1997 med “kontorfløy” som blant 
annet består av lærerarbeidsplasser, grupperom og møterom. Utvendig rehabilitering i 2011/2012 med 
utskifting av vindu og maling av fasade. Skolen er fådelt med 7 grupper. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 10 klasserom, og 4 grupperom. Arealet er stort, men lite effektivt. Mye av arealet går bort i 
ganger og hall. Det er stort behov for flere grupperom. Planløsningen er upraktisk. Læringsarealet 
bærer preg av lang levetid og lite vedlikehold. 

Spesialiserte læringsarealer 
Spesialrommene er uhensiktsmessige etter dagens skole. Generelt lite lagerrom i tilknytning til 
læringsarealene, planløsningen er upraktisk og læringsarealet bærer preg av lang levetid.  

Garderobe og toaletter 
Toalett og garderober for elever er nedslitte. Det er greie toalett og garderobeforhold for de ansatte. 

Administrasjons- og personalareal 
Pauserom bærer preg av å være nedslitt. Kontor for lærere er bygget i 1997 og har grei standard. Det 
er upraktiske løsninger når det kommer til administrasjonsarealer - inspektør og rektor har kontor i 
hver sin ende av bygningen. 

Tomt og uteområde 
Uteområdet er relativt stort og består av: Skogsareal, 2-3 lekeapparat, gamme og lavvoplass, gapahuk, 
fotballbane og ballbinge. Noen lekeapparater er nylig skiftet. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Elevene ved skolen bor i områder hvor de kan benytte gang- og sykkelsti til skolen. Det er bare elever 
som bor utenfor  boligfeltet ved FV 7540 som har en standard som medfører vinterskyss for 1.-7. 
klassetrinn.  I dag er det ingen skysselever ved skolen. 

Vedlikeholdsetterslep 
Skolen er 59 år gammel og har et estimert vedlikeholdsetterslep på 103,68 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Kjøpsvik skole har 10 klasserom og 4 grupperom. På grunn av manglende tilgang på grupperom 
vurderes klasseroms kapasiteten ut fra 2,50 m² per elev. Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til 
20-25 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Kjøpsvik skole blir 
dermed ca. 230 elever. 

Oppsummering 
Skolen har dårlig planløsning med lange avstander mellom klasserom og grupperom. Skolen tar i bruk 
klasserom til grupperom. Det er store arealer, men alle rommene blir brukt. Skolen har behov for like 
mange rom som de har i dag, men hall og rom kunne vært mindre og mer tilpasset dagens standard. 
Skolen bærer preg av lang levetid og har behov for totalrenovering. 

 

 

 



 

5.2.2 Ballangen skole - barneskolefløy 

 
 

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall per 8. september 2020  
Brutto bygningsareal 3160 m² Antall elever 121 
Tomteareal (felles alle bygg) 13000 m² Antall barn i SFO - 
  Ledelse (Gjelder for hele Ballangen skole) 2,20  
  Årsverk (Gjelder for hele Ballangen skole) 55,20  
 Areal  Antall  

Samlet bruttoareal 3160 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 558 m² 8 
Grupperom 177 m² 8 
Garderober og toalett 100 m² 4 
SFO 0 m² 0 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 53,3 m² 1 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 0 m² 0 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 0 m² 0 
Bibliotek 0 m² 0 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 172 m² 5 
Kontor 138,5 m² 7 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 48,6 m² 1 
Personalrom 106 m² 1 
Personalgarderober/WC 12 m² 4 
Kopi og arkiv  10 m² 1 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 



Generell orientering 
Ballangen skole - barneskolefløya ble bygget i 2012. Bygget har 2 etasjer og har heis. Bygget er 
universelt utformet.  Læringsarealer i 1. etasje og administrasjon i 2. etasje. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 8 klasserom og 8 grupperom. Det generelle læringsarealet er praktisk og hensiktsmessig. 

Spesialiserte læringsarealer 
Barneskolefløya benytter ungdomsskolebygget og samfunnsfløya til undervisning i spesialrom.  

Garderobe og toaletter 
Garderober og toalettarealer er underdimensjonert. 

Administrasjons- og personalareal 
Administrasjonen er samlet på ett plan.  

Tomt og uteområde 
Uteområdet er stort, men uoversiktlig på grunn av størrelsen. Uteområdet ligger skjermet fra trafikk. 
Det er noen lekeapparater og en ballbinge på tomten. Disse bærer preg av lite vedlikehold. 
Uteområdet har behov for rehabilitering. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
I de senere år er trafikkforholdene i Ballangen sentrum blitt utbedret men det er enkelte strekninger 
der veiforholdene er slik at man gir skoleskyss for elever. Flere strekninger langs E6 og fylkesveiene i 
området har en trafikkmengde og en standard som medfører helårsskyss for 1.- 4. klassetrinn. De 
samme strekningene innebærer behov for vinterskyss for 5.-7. klassetrinn, og noen også for 8.-10. 
klassetrinn. I dag har ca 50% av elevene ved skolen skoleskyss. 

Vedlikeholdsetterslep 
Barneskolefløya er 13 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 18,5 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Ballangen skole - barneskolefløya har 8 klasserom og 8 grupperom. Siden det er god 
grupperomskapasitet, vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det 
kapasitet til 25-30 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på 
Ballangen skole - barneskolefløya blir dermed ca. 224 elever.  

Oppsummering 
Bygget fremstår som relativt nytt, men skolen er avhengig av å benytte arealer i ungdomsskolefløya 
og samfunnsfløya.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.3 Ballangen skole - ungdomsskolefløy 

 
 
Skoletype Ungdomsskole 8.-10. årstrinn Nøkkeltall per 8. september 2020  
Brutto bygningsareal 2600 m² Antall elever 90 
Tomteareal (felles alle bygg) 13000 m² Antall barn i SFO 0 
  Ledelse (Gjelder for hele Ballangen skole) 2,20  
  Årsverk (Gjelder for hele Ballangen skole) 55,20  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 2600 m2 - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 498 m² 9 
Grupperom 18 m² 2 
Garderober og toalett 12,3 m² 3 
SFO 0 m² 0 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 60,6 m² 1 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 77 m² 2 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 91 m² 1 
Kunst og håndverk 337,5 m² 10 
Bibliotek 111 m² 2 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 0 m² 0 
Kontor 59,2 m² 4 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 35,7 m² 1 
Personalgarderober/WC 5 m² 1 
Kopi og arkiv 39,6 m² 1 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 

 

 



 

Generell orientering 
Ungdomsskolefløya ble bygget i 1964. Bygget er over to etasjer og kjeller. Bygget har heis. Bygget er 
delvis universelt utformet. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 9 klasserom, men kun 2 grupperom. Arealene bærer preg av byggets levetid og tekniske 
installasjoner burde vært skiftet ut. På grunn av ugunstige klasserom (små og avlange) er elevene delt 
inn i seks klasser. Ved bedre utforming av lokalene kunne dette tallet vært fire. 

Spesialiserte læringsarealer 
Arealene bærer preg av byggets levetid og tekniske installasjoner burde vært utskiftet. Arealene 
benyttes også av elever fra barneskolefløya. Skolen mangler musikkrom. 

Garderobe og toaletter 
Garderober og toaletter for elever og ansatte er nedslitt. Kapasiteten er for lav i forhold til antall elever 
og ansatte.  

Administrasjons- og personalareal 
Skolens administrasjon og personalrom er nedslitt og bærer preg av byggets levetid.  

Tomt og uteområde 
Uteområdet er stort, men uoversiktlig på grunn av størrelsen. Uteområdet ligger skjermet fra trafikk. 
Det er noen lekeapparater og en ballbinge på tomten. Uteområdet har behov for rehabilitering. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
I de senere år er trafikkforholdene i Ballangen sentrum blitt utbedret, men det er enkelte strekninger 
der veiforholdene er slik at man gir skoleskyss for elever. Flere strekninger langs E6 og fylkesveiene i 
området har en trafikkmengde og en standard som medfører helårsskyss for 1.- 4. klassetrinn. De 
samme strekningene innebærer behov for vinterskyss for 5.-7. klassetrinn, og noen også for 8.-10. 
klassetrinn. I dag har ca 50% av elevene ved skolen skoleskyss. 
 
Vedlikeholdsetterslep 
Ballangen skole - ungdomsskolefløya har en alder på 56 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 
65,5 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Ballangen skole - ungdomsskolefløya har 9 klasserom og 2 grupperom. På grunn av manglende 
grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,5 m². Ut fra denne arealnormen er det 
kapasitet til 18-22 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på 
Ballangen skole - ungdomsskolefløya er ca. 180 elever.  

Oppsummering 
Ballangen skole - ungdomsskolefløya bærer preg av byggets levetid. Planløsningen er upraktisk med 
lange smale korridorer som ikke legger til rette for god sosial samhandling og læring. Det er mangel 
på grupperom, små klasserom og dårlige toalettforhold. Det er utfordringer knyttet til inneklima.  

 

 



 

 
 
5.2.4 Ballangen skole - samfunnsfløy, rødfløya, SFO 
 

 

Skoletype Barne- og 
ungdomsskole 

1.-10. årstrinn  Nøkkeltall per 8. september 2020  

Brutto bygningsareal 697,5 m² Antall elever 33 
Tomteareal (felles alle 
bygg) 

13000 m² Antall barn i SFO (Rødfløya) 26 

  Ledelse (Gjelder for hele Ballangen skole) 2,20  
  Årsverk (Gjelder for hele Ballangen skole)          55,20  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 697,5 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 142,5 m² 3 
Grupperom 74 m² 4 
Garderober og toalett 16,5 m² 3 
SFO 91,1 m² 3 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 54,1 m² 2 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 0 m² 0 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 0 m² 0 
Bibliotek 0 m² 0 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 0 m² 0 
Kontor 0 m² 0 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 0 m² 0 
Personalgarderober/WC 16,5 m² 3 
Kopi og arkiv 8 m² 1 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 

 



 

Generell orientering 
Samfunnsfløya ble bygget i 1960. Rødfløya og SFO ble påbygd i 2006. 1. og 2. klassetrinn har 
undervisning i rødfløya, og SFO holder til her. Planløsning bærer preg av lange korridorer og 
uhensiktsmessige løsninger. 

Generelle læringsarealer 
Samfunnsfløya har 3 klasserom og 4 grupperom. Klasserommene har grei standard. 

Spesialiserte læringsarealer 
Samfunnsfløya benyttes delvis til musikkundervisning og samlingsrom for skolen. Fungerer 
utilfredstillende da det mangler ventilasjon, og det ikke er godkjent som undervisningslokaler. 

Garderobe og toaletter 
Bygget har tre toalett. I rødfløya er toalettene små og trange. Toalettkapasiteten er lav i forhold til 
elevtallet.  

Vedlikeholdsetterslep 
Samfunnsfløya er 60 år gammelt og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 14,4 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Samfunnsfløya har 3 klasserom og 4 grupperom. Grupperomskapasiteten anses som grei og 
klasseromskapasiteten vurderes derfor til 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til 16-20 
elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet i samfunnsfløya blir dermed 
ca. 54 elever. 

Oppsummering 
Bygget benyttes hovedsakelig for de minste elevene. Garderobeforholdene er problematiske. 
Planløsningen er uhensiktsmessig med trange korridorer og dårlig inngangsparti. Ventilasjon og 
temperaturregulering er en utfordring i bygget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.5 Skjomen skole & barnehage 

 

Skoletype Barne- og 
ungdomsskole 

1.-10. årstrinn Nøkkeltall per 8. september 2020  

Brutto bygningsareal 
Skolebygget m/bhg 
Samfunnshus 
Barnehagen disponerer  

1760 m² 
1149m2 
532m2 
69,9m2  

Antall elever 
Barnehage 9 barn 

33 

Tomteareal 27 000 m² Antall barn i SFO 1 
  Ledelse (65 % st. i skole/35 % st. i barnehage) 1,00 
  Årsverk (805 % st. skole/295 % st. barnehage) 11,00  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 1760 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 98 m² 2 
Grupperom 54 m² 3 
Garderober og toalett 78 m² 15 
SFO 60 m² 5 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 404 m² 12 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 80 m² 1 
Musikk 97 m² 1 
Naturfag 82 m² 1 
Kunst og håndverk 95 m²  3 
Bibliotek 58 m² 1 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 40 m² 1 
Kontor 20 m² 1 
Forkontor 12 m² 1 
Møterom 20 m² 1 
Personalrom 40 m² 1 
Personalgarderober/WC 15 m² 3 
Kopi og arkiv 58 m² 3 
Annet personalareal 0 m² 0 

 



 
 

Generell orientering 
Skjomen skole og barnehage er et oppvekstsenter som består av en fådelt 1-10 skole med barnehage 
(1 avdeling) i samme bygg. Skolen ligger på Elvegård ca. 30 km fra Narvik sentrum. Skolen med 
samfunnsfløy sto ferdig i 1972, og nyfløy påbygd i 1995. I tillegg til skolebygget som består av to 
fløyer, består bygget av samfunnshus med gymsal oppe og kjøkken og oppholdsrom med tilhørende 
toaletter nede. Det er også tre garderober knyttet til gymsalen, samt et lager og teknisk rom. 
Samfunnshuset blir ellers brukt til 17. maifeiring i bygda, juleavslutning på skolen, folkemøter etc.  

Generelle læringsarealer 
Skolen har 4 fungerende klasserom (naturfagrom og musikkrom fungerer som klasserom) og 3 
grupperom. Rommene har grei størrelse. 

Spesialiserte læringsarealer 
Skolen har tre rom til kunst og håndverk, ett til mat og helse, ett musikkrom med tilstøtende 
grupperom pluss lager, ett naturfagrom, og bibliotek. Gymsal ligger i samfunnsfløya.  

Garderobe og toaletter 
Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter for både ansatte og elever. Toalett 1. - 4. 
klassetrinn er i dårlig stand. Dårlig standard på garderober i gymsal. 

Administrasjons- og personalareal 
Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolen. Skolefløyene på ett plan. 
Arbeidsrom ligger i samme område som administrasjons- og personalrommene.  

Tomt og uteområde 
Uteområdet er stort og oversiktlig med lekeapparater og fotballbane. Veien ligger tett på skolegården 
med en del trafikk. Det er 50-km sone forbi skolen. I tilknytning til uteområdet, har skolen flere 
referanseplasser i nærmiljøet som blir brukt til uteskole og turdager. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
De fleste elevene ved skolen bor i gåavstand til skolen. De har noen elever som har ordinær 
skyssbehov på grunn av avstand. Det er ingen elever som har kommunalt vedtak om skoleskyss på 
grunn av særlig farlig skolevei. 

Vedlikeholdsetterslep 
Den eldste delen av skolen har en alder på 48 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 28 
MNOK. Fordelt på 17 MNOK for gammel del av skole og samfunnsfløy og 11 MNOK på 
nyskolefløya. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Skjomen skole har 4 klasserom og 3 grupperom. To av grupperommene ligger i et annet område enn 
klasseromsfløya. Det er adkomst til grupperommet fra undervisningsrommene. Skolen har nødvendige 
spesialrom. Siden det er grei grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,0 m². Ut fra 
denne arealnormen er det kapasitet til 15-23 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. 
Vurdert elevkapasitet på Skjomen skole blir dermed ca. 42 elever.  

 



Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste 
bygningsmassen som har en alder på 48 år. Det er varierende standard i bygget, og spesielt 
samfunnshusfløya trenger vedlikehold/oppgradering (garderober tilknyttet gymsal, gulv og tak blant 
annet). Ventilasjonsanlegg i samfunnsfløya er nytt. Øvrige deler av skolen er godt ivaretatt og 
vedlikeholdt og deler av bygget er nyoppusset. Noe oppgradering er påkrevd (maling av overflater og 
skifte gulvbelegg blant annet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.6 Håkvik skole 

 

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal 2089 m² Antall elever 145 
Tomteareal 8580 m² Antall barn i SFO 24 
  Ledelse 1,58 
  Årsverk 25,10 
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 2089 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 625 m² 10 
Grupperom 116 m² 9 
Garderober og toalett 144 m² 23 
SFO 136 m² 7 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 0 m² 0 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 56 m² 1 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 70 m² 1 
Bibliotek 32 m² 1 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 138 m² 18 
Kontor 20 m² 1 
Forkontor 10 m² 1 
Møterom 26 m² 2 
Personalrom 55 m² 1 
Personalgarderober/WC 69 m² 3 
Kopi og arkiv 4 m² 1 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 

 

 

 



Generell orientering 
Håkvik skole ligger ca. 13 km sør for Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1972, påbygd i 1985 og 
1998. Skolen er en 1 -7 skole, og har en parallell og SFO. Det er vedtatt gjenbruk av halve 
modulbygget som er plassert på Framnes. Dette vil bli flyttet til Håkvik, og er medtatt i 
arealbeskrivelsen. Når modulbygget tas i bruk vil mange av utfordringene knyttet til bygget forsvinne, 
og det vil ligge til rette for økt trivsel, høyere læringsutbytte og mer effektiv drift. Skolen vil fortsatt 
ha utfordringer knyttet til dårlig vedlikehold av de andre bygningene, spesielt “gammelskolen”. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 10 klasserom og 6 grupperom, som vil si ikke grupperom til alle klasserom. Rommene har 
grei størrelse, og klasserommene med unntak av modulbygget må oppgraderes.  

Spesialiserte læringsarealer 
Når modulbygget er på plass vil skolen ha tilgjengelige kunst og handverk- og musikkrom.  Skolen vil 
fortsatt mangle gymsal. 

Garderobe og toaletter 
Skolen vil få godt fordelt garderobe- og toalettfasiliteter når modulbygget er ferdigstilt. 

Administrasjons- og personalareal 
Gode administrasjons- og personalarealer vil bli ivaretatt ved ferdigstillelse av modulbygget som 
flyttes til Håkvik skole ved årsskifte 20/21. 

Tomt og uteområde 
Uteområdet er stort og oversiktlig med lekeapparater, akebakke og fotballøkke. Skolens beliggenhet 
gir lavt trafikkgrunnlag. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
De fleste elever ved skolen kan benytte gang- og sykkelvei. Vegstandard og hastighet langs deler av 
Håvikdalen innebærer behov for helårskyss for enkelte elever. 

Vedlikeholdsetterslep 
Den eldste delen av skolen har en alder på 48 år, den resterende delen har en alder på 35 år og har et 
stipulert vedlikeholdsetterslep på 35 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging på deler av bygget. 

Vurdering av elevkapasitet 
Håkvik skole vil med tilførsel av modulbygg være godt belagt med klasserom, grupperom og 
spesialrom. Klasseromskapasiteten vurderes derfor ut fra 2,0 m² per elev. Ut fra denne arealnormen er 
det kapasitet til 15-30 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på 
Håkvik skole blir dermed ca. 200 elever.  

Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste 
bygningsmassen som har en alder fra 35 år til 48 år. Hovedutfordring er slitte overflater, gamle 
vinduer (kan ikke åpnes, trekker, råtne vinduskarmer), luft og temperatur. I tillegg er det dårlig 
isolasjon mellom rom, og dermed ekstremt lytt. 

 

 

 



 

 

5.2.7 Ankenes skole - lilleskolen 

 

Skoletype Barneskole 1.-4. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal 1226 m² Antall elever 161 
Tomteareal 10501 m² Antall barn i SFO 45 
  Ledelse (Gjelder for hele Ankenes skole) 3,20 
  Årsverk (Gjelder for hele Ankenes skole) 59,43 
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 1226 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 489 m² 8 
Grupperom 260 m² 1 
Garderober og toalett 86 m² 6 
SFO 160 m² 5 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 112 m² 6 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 0 m² 0 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 0 m² 0 
Bibliotek 0 m² 0 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 58 m² 1 
Kontor 12 m² 1 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 58 m² 1 
Personalgarderober/WC 24 m² 2 
Kopi og arkiv 0 m² 0 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 

 



Generell orientering 
Ankenes skole - lilleskolen ligger ca. 7 km fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1967, påbygd i 
1997, og inneholder undervisningsrom og SFO. Det er varierende standard i bygget og slitte 
overflater. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 6 klasserom og 1 grupperom. Klasserommene har grei størrelse. Mangler grupperom, og 
det er utfordrende å gi elever med spesielle behov tilrettelegging. Arealer på SFO (puterom) er tatt i 
bruk som grupperom. 

Spesialiserte læringsarealer 
Ingen spesialiserte læringsarealer. 

Garderobe og toaletter 
Skolen har lite garderobefasiliteter og toaletter for elever og personal. Ytre garderobe på SFO er 
underdimensjonert i forhold til antall elever. 

Administrasjons- og personalareal 
Personalrom, garderobe og arbeidsrom for lærere ligger samlet i 2. etasje. På arbeidsrommet til 
lærerne er kapasiteten sprengt, og med dertil dårlig luft. Skolens administrasjon har kontorer på 
storskolen. 

Tomt og uteområde 
Uteområdet er stort og oversiktlig med fotballøkke. Deler av uteområdet har asfalt og plen, furutrær 
og grantrær og området er inngjerdet. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Har bra standard på tilførselsveiene til skolene og det er ikke behov for skoleskyss på grunn av særlig 
farlig skolevei. 

Vedlikeholdsetterslep 
Den eldste delen av bygget har en alder på 53 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 29 
MNOK 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging på deler av bygget. 

Vurdering av elevkapasitet 
Ankenes skole - lilleskolen har 6 klasserom og 1 grupperom. Skolen har ikke spesialrom. Med 
bakgrunn i manglende gruppe og spesialrom vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,5 m². Ut fra 
denne arealnormen er det kapasitet til 20-24 elever i klasserommet, avhengig av romstørrelse. Vurdert 
elevkapasitet på Ankenes skole - lilleskolen blir dermed ca. 140 elever. 

Oppsummering 
Visuell observasjoner og tilstandsvurdering tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med 
henblikk på den eldste bygningsmassen som er 53 år. Hovedutfordringer er slitte overflater, luft og 
temperatur. 

 

 

 

 



5.2.8 Ankenes skole - storskolen 

 

Skoletype Barneskole 5.-7. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal           1895 m² Antall elever  

I dag tre 5. klasser og en 6. klasse 
137 
69 

Tomteareal            3000 m2 Antall barn i SFO - 
  Ledelse (Gjelder for hele Ankenes skole) 3,20  
  Årsverk (Gjelder for hele Ankenes skole) 59,43  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal (med stengte klasserom) 1895 m²  
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 586 m² 10 
Grupperom 25 m² 1 
Garderober og toalett 66 m² 3 
SFO 0 m² 0 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 0 m² 0 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 0 m² 0 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 120 m² 1 
Bibliotek 0 m² 0 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 75 m² 1 
Kontor 56 m² 3 
Forkontor 25 m² 1 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 40 m² 1 
Personalgarderober/WC 20 m² 2 
Kopi og arkiv 24 m² 2 
Annet personalareal 43 m² 3 

 

 



Generell orientering 
Ankenes skole -  storskolen ligger ca. 7 km fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1967. Bygget har 
dårlig standard. 5 klasserom er stengt av miljørettet helsevern på grunn av fukt. Meget slitte 
overflater. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 10 klasserom og 1 grupperom. Klasserommene har grei størrelse. Mangler vasker på flere 
klasserom. 

Spesialiserte læringsarealer 
Ingen spesialiserte læringsarealer. Benytter bibliotek på ungdomsskolefløya.  

Garderobe og toaletter 
Garderobene er fordelt på etasjene og det er toalett i underetasje til elevene. Det er lite 
garderobekapasitet til de ansatte. 

Administrasjons- og personalareal 
Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolen. Arbeidsrom ligger i samme 
område som administrasjons- og personalrommene.  

Tomt og uteområde 
Uteområdet er stort og oversiktlig med asfaltert skolegård. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Har bra standard på tilførselsveiene til skolene og det er ikke behov for skoleskyss på grunn av særlig 
farlig skolevei. 

Vedlikeholdsetterslep 
Skolen har en alder på 53 år og har et vedlikeholdsetterslep på 45 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det er gjort vedtak om i stengning av i alt 5 klasserom. 

Vurdering av elevkapasitet 
Ankenes skole - storskolen har 10 klasserom og 1 grupperom. På grunn av manglende 
grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,50 m². Ut fra denne arealnormen er det 
kapasitet til 20-25 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på 
Ankenes skole- storskolen blir dermed ca. 220 elever. (Etter stenging av fem klasserom er kapasiteten 
på ca. 100 elever)  

Oppsummering 
Visuell observasjoner, fuktmålinger, 5 stengte klasserom og skolens alder på 53 år tilsier meget dårlig 
standard og skolen må totalrenoveres. 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.9 Ankenes skole - ungdomsskolefløy 

 

Skoletype Ungdomsskole 8.-10. årstrinn Nøkkeltall per 1.august 2020  
Brutto bygningsareal 4456 m² Antall ungdomsskoleelever  

Med to 7. klasser og en 6. klasse 
120 
188 

Tomteareal 15000 m Antall barn i SFO - 
  Ledelse (Gjelder for hele Ankenes skole) 3,20  
  Årsverk (Gjelder for hele Ankenes skole) 59,43  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 4456 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom  391 m² 7 
Grupperom  110 m² 4 
Garderober og toalett    90 m² 5 
SFO 0 m² 0 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 170 m² 1 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse (Skolekjøkken, vaskerom/ oppvask, salgskjøkken) 96 m² 3 
Musikk (kultursal) 65 m² 1 
Naturfag 46 m² 1 
Kunst og håndverk (sløyd, material, praktisk verksted, tekstil) 184 m² 3 
Bibliotek 152 m² 1 
Andre spesialrom (teatersal, kultursal) 210 m² 1 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 314 m² 2 
Kontor 77 m² 4 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 81 m² 1 
Personalgarderober/WC 19 m² 4 
Kopi og arkiv 20 m² 1 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 

 

 



Generell orientering 
Ankenes skole ungdomsskolefløya ligger ca. 7 km fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1962,  og 
påbygd i 2006. Ungdomsfløya har en kultursal som egentlig er uegnet til undervisning fordi det er 
speil på veggene og spesialgulv. Den er tilrettelagt for og benyttes mest av kulturskolen.  

Generelle læringsarealer 
Skolen har 8 klasserom og 6 grupperom. Rommene har grei størrelse. Bør oppgradere deler av bygget. 
Mangler vasker på flere klasserom. Skolen har kantine som i dag brukes til klasserom. 

Spesialiserte læringsarealer 
Skolen har rom til mat og helse, kunst og håndverk, bibliotek, naturfag og kultursal. Kantina brukes til 
klasserom. 

Garderobe og toaletter 
Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter. Noen av garderobene er tatt til 
spise/pauserom til kulturskolen, og gir dermed mindre kapasitet på garderober til skolen. 

Administrasjons- og personalareal 
Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolebygget. Lærerarbeidsplasser 
ligger ved hvert undervisningsareal. 

Tomt og uteområde 
Utearealet er stort og oversiktlig med asfaltert skolegård med naturlig vegetasjon og plen. Skolen har 
fotballbinge. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Har bra standard på tilførselsveiene til skolene og det er ikke behov for skoleskyss på grunn av særlig 
farlig skolevei. 

Vedlikeholdsetterslep 
Den eldste delen av skolen har en alder på 58 år, delvis innvendig renovert i 2008, og har et kortsiktig 
vedlikeholdsetterslep på 20 MNOK, gjelder utvendig fasade. Langsiktig vedlikeholdsetterslep 
stipulert til 86 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Ankenes skole - ungdomsskolefløy har 8 klasserom og 6 grupperom. Skolen har nødvendige 
spesialrom. Klasseromskapasiteten vurderes ut ifra 2,0 m². Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet 
til 15-25 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet ved Ankenes skole 
- ungdomsskolefløy blir dermed ca. 210 elever. 

Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste 
bygningsmassen som har en alder på 58 år. Hovedutfordringer er slitte overflater, og ventilasjon. 

 

 

 

 

 



 

5.2.10 Beisfjord skole 

 

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall per 1.august 2020  
Brutto bygningsareal 2080 m² Antall elever 111 
Tomteareal 5800 m² Antall barn i SFO 35 
  Ledelse 1,54  
  Årsverk 16,60  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 2080 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 689 m² 9 
Grupperom 88 m² 5 
Garderober og toalett 114 m² 14 
SFO 79 m² 1 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 0 m² 0 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 66 m² 1 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 90 m² 1 
Bibliotek 29 m² 1 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 97 m² 1 
Kontor 14 m² 1 
Forkontor 14 m² 1 
Møterom 25 m² 2 
Personalrom 33 m² 1 
Personalgarderober/WC 21 m² 2 
Kopi og arkiv 4 m² 1 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 
 
 
 

 



Generell orientering 
Beisfjord skole er lokalisert i Beisfjord 12 km fra Narvik sentrum. Skolen sto ferdig i 1973 og påbygd 
i 1985. Skolen inneholder undervisningsarealer, SFO og gymsal, og er en 1 -7 skole. Det er vedtatt 
gjenbruk av halve modulbygget som er plassert på Framnes. Dette vil bli flyttet til Beisfjord og tas i 
bruk årsskiftet 20/21. Når modulbygget tas i bruk vil mange av utfordringene knyttet til bygget 
forsvinne, men det er fortsatt varierende standard i den gamle delen, og denne må oppgraderes.  

Generelle læringsarealer 
Skolen vil ha 9 klasserom og 5 grupperom etter at modulbygget er på plass. Rommene har grei 
størrelse. Skolens SFO og tre klasser vil bli samlet i det nye modulbygget.  

Spesialiserte læringsarealer 
Skolen vil med etablering av det nye modulbygget få tilfredsstillende spesialrom, men vil fortsatt 
mangle spesialrom for musikk. Dagens skolekjøkken benyttes i dag som klasserom, men vil benyttes 
kun som kjøkken når det nye modulbygget er på plass. Skolen mangler lagerrom.  

Garderobe og toaletter 
Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter. 

Administrasjons- og personalareal 
Skolen vil med etablering av det nye modulbygget få lokalisert skolens sfo og tre klasser her, og 
dermed få frigitt rom som kan brukes til blant annet lærerarbeidsplasser og grupperom. Skolen vil 
fortsatt mangle samtalerom for samtaler med elever, telefoner som må tas, spesialrom og eget rom til 
helsesykepleier. 

Tomt og uteområde 
Uteområdet er stort og oversiktlig med lekeapparater og fotballbane. Veien ligger tett på skolegården, 
men trafikkgrunnlaget er lavt. Området er delvis inngjerdet. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
De fleste elevene kan gå eller sykle til skolen. Deler av Fjordveien (FV 7570) har en standard som 
innebærer behov for helårsskyss (1.-4. klassetrinn) og vinterskyss (5.-7. klassetrinn). Det samme 
gjelder for 1.-4. klassetrinn langs deler av Gropveien. Per dags dato har ingen elever ved skolen 
skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei. 

Vedlikeholdsetterslep 
Den eldste delen av skolen har en alder på 47 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 31 
MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Beisfjord skole har 9 klasserom og 5 grupperom. Skolen har nødvendige spesialrom. Siden det er grei 
grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det 
kapasitet til 20-30 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på 
Beisfjord skole blir dermed ca. 230 elever. 

Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på den eldste 
bygningsmassen som har en alder på 47 år. Hovedutfordringen er slitte overflater, vinduer, luft og 
temperatur. 

 



 

 

5.2.11 Frydenlund skole - modulbygg  

  

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal 891 m² Antall elever inkl. rød og grønn. 

 
393 

Tomteareal (felles alle bygg) 14223 m² Antall barn i SFO - 
  Ledelse (Samlet for hele Frydenlund skole) 3,07  
  Årsverk (Samlet for hele Frydenlund skole) 52,68  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 891 m²  
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 405 m² 6 
Grupperom 105 m² 8 
Garderober og toalett 99 m² 8 
SFO 0 m² 0 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 0 m² 0 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 0 m² 0 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 0 m² 0 
Bibliotek 0 m² 0 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 0 m² 0 
Kontor 0 m² 0 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 0 m² 0 
Personalgarderober/WC 0 m² 0 
Kopi og arkiv 0 m² 0 
Annet personalareal 0 m² 0 

 
 
 

 



Generell orientering 
Frydenlund skole - modulbygget ligger i Narvik sentrum, bydel Frydenlund. Modulbygget ble oppsatt 
i 2018, og har klasserom, grupperom, garderober og toaletter for elevene. Det er ingen lokaliteter til 
personalet.  

Generelle læringsarealer 
Modulbygget har 6 klasserom og 8 grupperom. 

Spesialiserte læringsarealer 
Ingen spesialiserte læringsarealer. 

Garderobe og toaletter 
Modulbygget har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter for elever. Ingen egne garderober eller 
toalett for ansatte. 

Administrasjons- og personalareal 
Ingen administrasjons- og personalareal. 

Tomt og uteområde 
Deler uteområdet med de øvrige skolebygg på skoletomten. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Trafikksituasjonen langs alle tilkomstveier har en standard som ikke innebærer behov for skoleskyss. 
Det er mangel på “drop off” plasser, og parkeringsplasser for ansatte. 8 elever har i dag behov for 
ordinær skoleskyss (gjelder hele skolen). 

Vedlikeholdsetterslep 
Modulbygget er 2 år gammelt og har et vedlikeholdsetterslep på 0,8 MNOK. Modulbygget skal 
utfases. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Frydenlund skole modulbygg har 6 klasserom og 8 grupperom. Siden det er grei grupperomskapasitet 
vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er det kapasitet til 29 elever i 
klasserommene. Vurdert elevkapasitet på modulbygget blir dermed ca. 174 elever. 

Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier bra bygningsmessig standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.12 Frydenlund skole - grønn 

 

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal 292 m² Antall elever inkl. modulbygget og rød. 393 
Tomteareal  (felles alle bygg) 14223 m Antall barn i SFO - 
  Ledelse (Samlet for hele Frydenlund skole) 3,07  
  Årsverk (Samlet for hele Frydenlund skole) 52,68  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 292 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 65 m² 1 
Grupperom 45 m² 4 
Garderober og toalett 28 m² 4 
SFO 0 m² 0 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 0 m² 0 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 0 m² 0 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 0 m² 0 
Bibliotek 0 m² 0 
Andre spesialrom 65 m² 1 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 0 m² 0 
Kontor 0 m² 0 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 20 m² 1 
Personalgarderober/WC 35 m² 1 
Kopi og arkiv 0 m² 0 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 

 

 



Generell orientering 
Frydenlund skole -grønn er et bygg som ligger i bydelen Frydenlund, Narvik sentrum. Det har 
varierende standard, og må oppgraderes.  

Generelle læringsarealer 
Frydenlund skole -grønn består av 2 store klasserom og 4 grupperom, og benyttes i dag til ordinær 
undervisning for to klasser. 

Spesialiserte læringsarealer 
Ingen spesialiserte læringsarealer. 

Garderobe og toaletter 
Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter, men dårlige toalettforhold. Inneholder et 
HC-toalett. Personalet må bruke elevtoalett. Personal henger klær i klasserommene. 

Administrasjons- og personalareal 
Ingen spesialiserte læringsarealer. 

Tomt og uteområde 
Felles uteområde med øvrige skolebygg på tomten. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Trafikksituasjonen langs alle tilkomstveier har en standard som ikke innebærer behov for skoleskyss. 
Det er mangel på drop off plasser, og ikke parkeringsplasser for ansatte. 8 elever har i dag behov for 
ordinær skoleskyss (gjelder hele skolen). 

Vedlikeholdsetterslep 
Bygget har en alder på 26 år og har et vedlikeholdsetterslep på 3,5 MNOK 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Det er i dag 56 elever i bygget. 

Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard. Hovedutfordring er slitte overflater og 
støy fra ventilasjonsanlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.13 Frydenlund skole - rød 

 

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal 4208 m² Antall elever inkl. modulbygget og grønn. 393 
Tomteareal (felles alle bygg) 14223 m² Antall barn i SFO 82 
  Ledelse (Samlet for hele Frydenlund skole) 3,07 
  Årsverk (Samlet for hele Frydenlund skole) 52,68 
 Areal  Antall 

rom 
Samlet bruttoareal 4208 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 785 m² 14 
Grupperom 121 m² 6 
Garderober og toalett 171 m² 12 
SFO 56 m² 1 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 0 m² 0 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 95 m² 1 
Musikk 170 m² 1 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 215 m² 2 
Bibliotek 43 m² 1 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 112 m² 2 
Kontor 92 m² 5 
Forkontor 17 m² 1 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 56 m² 1 
Personalgarderober/WC 23 m² 5 
Kopi og arkiv 28 m² 1 
Annet personalareal 0 m² 0 

 
 

 



Generell orientering 
Frydenlund skole-rød ligger i Narvik sentrum bydel Frydenlund.  Skolen sto ferdig i 1924. Skolen 
inneholder undervisningsarealer og SFO.  

Generelle læringsarealer 
Frydenlund skole-rød har 14 klasserom og 6 grupperom. Det er mangel på grupperom, og de er i stort 
ikke i tilknytning til klasserommene som medfører vandring mellom etasjene. Skolen bruker 
grupperom felles på to klasser, og sfo-base som “grupperom” til to klasser samtidig. 

Spesialiserte læringsarealer 
Skolen har 1 rom til mat og helse, 1 rom til musikk, 2 rom til kunst og håndverk og 1 bibliotek. Kunst 
og handverk har dårlig ventilasjon. Skolen bruker mat og helserom til ordinær undervisning. Det er 
lytt/lydgjennomslag fra musikkrommet. Skolen har ikke egen gymsal. Bruker i dag Idrettens hus til 
kroppsøving. Før ble også helsehuset brukt til fysisk aktivitet.  

Garderobe og toaletter 
Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter for elever. Garderober og toalettforhold er i 
dårlig forfatning, og disse er ujevnt fordelt på etasjene. Skolen har toaletter med inngang fra utsiden 
av bygget. Kapasiteten her er noe liten, og toalettene er åpne slik at elevene ikke ønsker å bruke disse. 
Garderober for ansatte finnes ikke. I dag brukes et kott til omkledning, klær må henges på arbeidsrom. 
To toaletter for damer, ett felles for dame/ herre. Skolen har ingen dusj for ansatte. 

Administrasjons- og personalareal 
Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en etasje i skolebygget foruten SFO leder som 
er på egen etasje på grunn av plassmangel. Tre arbeidsrom på 2. etasje, ett arbeidsrom på 3. etasje. 
Det finnes ingen møterom. Møtene må tas på kontorene til inspektører eller rektor. Rektor benytter et 
klasserom til kontor. Ikke materialrom/lager, og kontorer benyttes til lager. Ingen “stillerom”, for 
telefonering etc. Må ta i bruk adm. kontorer for å få tatt telefoner. Arbeidsrommene ligger i 
tilknytning til personalrom og administrasjon. 

Tomt og uteområde 
Uteområdet er stort og oversiktlig med lekeapparater og klatrestativ, ballbinge, basketbane og 
skateelementer. God tilgang til uteområder til læring innen gangavstand - fjæra, ishall, skog - trenger 
ikke transport. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Trafikksituasjonen langs alle tilkomstveier har en standard som ikke innebærer behov for skoleskyss. 
Det er mangel på “drop off” plasser, og ikke parkeringsplasser for ansatte. 8 elever har i dag behov for 
ordinær skoleskyss (gjelder hele skolen). 

Vedlikeholdsetterslep 
Skolen er 96 år gammel og bærer preg av dårlig bygningsmessig standard, og har et stipulert 
vedlikeholdsetterslep på 114 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Frydenlund skole-rød har 14 klasserom og 6 grupperom. Siden det er grei grupperomskapasitet 
vurderes klasseromskapasiteten ut fra 2,25 m². Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet til 25-30 
elever i klasserommet, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Frydenlund skole -rød blir 
dermed ca. 254 elever.  

 



Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier dårlig bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på alder på bygget 
som er 96 år. Hovedutfordringen er slitte overflater, luft og temperatur. Skolen må totalrenoveres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.14 Frydenlund skole - gul 

 

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall  
Brutto bygningsareal 1915 m² Antall elever  
Tomteareal (felles alle bygg) 14223 m² Antall barn i SFO  
  Ledelse  
  Årsverk  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 1915 m²  
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 501 m² 10 
Grupperom 33 m² 2 
Garderober og toalett 85 m² 5 
SFO 68 m² 3 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.)   
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse   
Musikk 91 m² 1 
Naturfag   
Kunst og håndverk 89 m² 2 
Bibliotek   
Andre spesialrom   
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 95 m² 2 
Kontor 67 m² 3 
Forkontor 18 m² 1 
Møterom   
Personalrom 67 m² 2 
Personalgarderober/WC 23 m² 2 
Kopi og arkiv   
Annet personalareal   

 
 
 
 

 



Generell orientering 
Frydenlund skole - gul ligger på samme område som rød, grønn og modulskolen. Bygget har 
fasadevern. 

Generelle læringsarealer 
Skolebygget er stengt ut fra MHV og benyttes ikke. 

Vedlikeholdsetterslep 
Frydenlund skole - gul har en alder på 107 år, og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 52 MNOK. 

Vurdering av elevkapasitet 
Ikke vurdert. 

Oppsummering 
Skolen er stengt og det må omfattende restaurering til for å få skolen godkjent til undervisningsbygg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.15 Skistua skole 

 

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall   
Brutto bygningsareal 5150 m² Antall elever 266 
Tomteareal 14525 m² Antall barn i SFO 81 
  Ledelse 2,00  
  Årsverk 39,70  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 5150 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 853 m² 14 
Grupperom 264 m² 19 
Garderober og toalett 400 m² 63 
SFO 60 m² 1 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 162 m² 2 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 87 m² 1 
Musikk 100 m² 1 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 167 m² 4 
Bibliotek 0 m² 0 
Andre spesialrom 126 m² 2 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 130 m² 2 
Kontor 309m² 10 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 25 m² 1 
Personalrom 109 m² 1 
Personalgarderober/WC 20 m² 2 
Kopi og arkiv 0 m² 0 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 

 

 



Generell orientering 
Skistua skole ligger i Skistuaområdet på Oscarsborg. Skolen sto ferdig i 1998, og inneholder 
undervisningarealer, SFO og gymsal. Det er god standard i bygget. Noe slitasje på overflater. Byggets 
fasader og tak ble renovert i 2018. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 14 klasserom og 19 grupperom. Klasserommene er små og rektangulære.  

Spesialiserte læringsarealer 
Skolen har 4 rom til kunst og håndverk, 1 til mat og helse, 1 musikkrom og gymsal.  

Garderobe og toaletter 
Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter. 

Administrasjons- og personalareal 
Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolen.  

Tomt og uteområde 
Uteområdet ligger nært vei og er ikke inngjerdet. Skolegården har lekeapparater, klatrevegg, 
basketbane, bordtennis og ballbinge. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Alle tilkomstveier har en slik standard at det ikke er behov for skoleskyss på grunn av særlig farlig 
skolevei. Det er økende trafikk i området, spesielt med tanke på at det er bygd flere nye boliger i 
området og stor trafikk merkes også ved arrangementer i Narvikfjellet. Dårlig med parkering. 

Vedlikeholdsetterslep 
Bygget er 22 år, og har et vedlikeholdsetterslep på 51 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Skistua skole har 14 klasserom og 19 grupperom. Grupperommene er i tilknytning til 
undervisningsrommene. Skolen har nødvendige spesialrom. Siden det er god grupperomskapasitet 
vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,0 m². Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet til 25-30 
elever i klasserommet, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på Skistua skole blir dermed 
ca. 375 elever. 

Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier god bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på bygningsmassen 
som har en alder på 22 år. Hovedutfordringen er slitte overflater. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.16 Bjerkvik skole - barneskolefløy 

 

Skoletype Barneskole 1.-7. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal 1808 m² Antall elever 76 
Tomteareal 6138 m² Antall barn i SFO 16 
  Ledelse (Samlet for hele Bjerkvik skole) 2,10  
  Årsverk (Samlet for hele Bjerkvik skole) 27,00 
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 1808 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 411 m² 7 
Grupperom 39 m² 2 
Garderober og toalett 72 m² 5 
SFO 48 m² 1 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 0 m² 0 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 0 m² 0 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 0 m² 0 
Kunst og håndverk 0 m² 0 
Bibliotek 0 m² 0 
Andre spesialrom 0 m² 0 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 92 m² 2 
Kontor 40 m² 2 
Forkontor 0 m² 0 
Møterom 0 m² 0 
Personalrom 46 m² 1 
Personalgarderober/WC 18 m² 3 
Kopi og arkiv 0 m² 0 
Annet personalareal 0 m² 0 

 

 

 

 



 

 

Generell orientering 
Bjerkvik skole - barneskolefløy ligger i Bjerkvik sentrum ca. 15 min. fra Narvik sentrum. Skolen sto 
ferdig i 1953. Småskolefløya ble ferdigstilt i 1960 og SFO-fløya ble ferdigstilt i 1997. Skolen 
inneholder undervisningsarealer og SFO. Det er varierende bygningsmessig standard.  

Generelle læringsarealer 
Skolen har 7 klasserom og 2 grupperom. Klasserommene har grei størrelse. To klasserom er små. 
Barneskolen benytter et klasserom på ungdomsskolen. Det er mangel på grupperom. 

Spesialiserte læringsarealer 
Det er ikke spesialiserte læringsarealer i barneskolen. Spesialiserte læringsarealer på ungdomsskolen 
benyttes. Det er mangel på lagerplass for bøker, forbruksmateriell og trivselslekeutstyr. 

Garderobe og toaletter 
Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter. Det mangler skikkelige garderober og dusj for 
ansatte. 

Administrasjons- og personalareal 
Det er ett personalrom på barneskolen og ett på ungdomsskolen. Personalet må ut for å komme seg 
mellom de ulike byggene. Administrasjonen er på ungdomsskolen, med unntak av kontor til 
avdelingsleder barneskole.  

Tomt og uteområde 
Skolen er omringet av flotte uteområder, og har god mulighet til å benytte ulike læringsarena ute. 
Området er stort og oversiktlig med lekeapparater, ballbinge og volleyballbane. Uteområdet består av 
asfalt og gress.  

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
De fleste elevene ved skolen har ikke behov for skoleskyss. Men for noen elever og på noen 
strekninger må man vurdere skyss. De elever som bor 2 km (1.trinn) og 4 km (2.-10.trinn) har ordinær 
skyss til skolen. Per dags dato har 39 elever skoleskyss hvorav 13 har kommunalt vedtak om 
skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei eller helse.  

Vedlikeholdsetterslep 
Skolen har en alder på 67 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 49,2 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Bjerkvik skole - barneskolefløya har 7 klasserom og 2 grupperom. Med bakgrunn i liten 
grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,5 m² per elev. Ut i fra denne 
arealnormen er det kapasitet til 15-24 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert 
elevkapasitet på Bjerkvik skole - barneskolefløya blir dermed 150 elever. 

Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard, spesielt med henblikk på skolens alder 
som er 67 år. Hovedutfordring er slitte overflater, vinduer (kan ikke åpnes, manglende solskjerming), 
luftkvalitet og temperatur. Helsestasjonen er lokalisert i barneskolen. 

 



 

 

5.2.17 Bjerkvik skole - ungdomsskolefløy 

 

Skoletype Ungdomsskole 8.-10. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal 3393 m² Antall elever 

Spesialskolefløya, musikkrom  (7. trinn) 
58 
10 

Tomteareal 21184 m Antall barn i SFO - 
  Ledelse (Samlet for hele Bjerkvik skole) 2,10  
  Årsverk (Samlet for hele Bjerkvik skole) 27,00  
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 3393 m²  
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 315 m² 5 
Grupperom 60 m² 2 
Garderober og toalett 36 m² 1 
SFO 0 m² 0 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 82 m² 1 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 82 m² 1 
Musikk 0 m² 0 
Naturfag 82 m² 1 
Kunst og håndverk 164 m² 2 
Bibliotek 100 m² 1 
Andre spesialrom 118 m² 2 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 124 m² 2 
Kontor 47 m² 3 
Forkontor 16 m² 1 
Møterom 32 m² 1 
Personalrom 44 m² 1 
Personalgarderober/WC 20 m² 2 
Kopi og arkiv 11 m² 1 
Annet personalareal 27 m² 1 

 
 

 



Generell orientering 
Bjerkvik skole - ungdomsskolefløya ligger i Bjerkvik sentrum ca 15 min. fra Narvik sentrum. Skolen 
sto ferdig i 1968. Skolen inneholder undervisningsarealer, gymsal og basseng. Det er varierende 
bygningsmessig standard. Må oppgraderes. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 5 klasserom og 2 grupperom. Rommene har grei størrelse. Det er mangel på grupperom. 

Spesialiserte læringsarealer 
Skolen har ikke eget musikkrom siden rommet benyttes av 7. klasse til ordinært klasserom. Et 
klasserom benyttes til musikkrom ved behov. Spesialrommene er nedslitte, men noen er delvis pusset 
opp av lærere og foreldre. Spesielt naturfagsrommet er nedslitt. 

Garderobe og toaletter 
Skolen har kun en garderobe tilknyttet gymsalen. Ekstra garderobe i svømmehall benyttes ved behov, 
men disse er nedslitte. Manglende lærergarderober for de som underviser i kroppsøving. 
Toalettforhold er ok og godt fordelt. De ansatte har ei garderobehylle og to toalett, men har ikke 
tilgang på dusj. 

Administrasjons- og personalareal 
Det er ett personalrom på barneskolen og ett på ungdomsskolen. Personalet må ut for å komme seg 
mellom de ulike byggene. Skolens administrasjon og personalrom ligger samlet i en del av skolen. 
Arbeidsrom lærere ligger i samme område som øvrige administrasjonsfasiliteter.  I bygget er det også 
personalrom for renhold og driftsoperatør, i tillegg til driftsoperatørkontor. 

Tomt og uteområde 
Bjerkvik skole- ungdomsskolefløya har felles uteområde med barneskolefløya. Skolen har flotte 
uteområder, og har god mulighet til å benytte ulike læringsarena. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
De fleste elevene ved skolen har ikke behov for skoleskyss. Men for noen elever og på noen 
strekninger må man vurdere skyss. De elever som bor 2 km (1.trinn) og 4 km (2.-10.trinn) har ordinær 
skyss til skolen. Per dags dato har 39 elever skoleskyss hvorav 13 har kommunalt vedtak om 
skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei eller helse.  
 
Vedlikeholdsetterslep 
Ungdomsskolefløya er 52 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 79,4 MNOK 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. Skolen har fått muntlig beskjed fra 
MHV at skolen kan bli stengt om solskjerming ikke kommer på plass.   

Vurdering av elevkapasitet 
Bjerkvik skole- ungdomsskolefløya har 6 klasserom og 3 grupperom. På grunn av lavt antall 
grupperom vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,5 m². Ut i fra denne arealnormen er det kapasitet 
til 15-25 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet ved Bjerkvik skole 
ungdomsskolefløya blir dermed ca. 140 elever.  

Oppsummering 
Visuell observasjon tilsier middels bygningsmessig standard. Skolebygget har en alder på 52 år. 
Hovedutfordringer er slitte overflater, vinduer,  luft og temperatur. 
Annet: Skytterlaget disponerer 205m2, og skolen har ikke tilgang til disse lokalene. Ungdomsklubb 

 



disponerer 186m2  i kjeller på ungdomsskolefløya. Musikkverksted under skolekjøkken. Garasje som 
disponeres av driftsoperatør.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.18 Narvik ungdomsskole 

 

Skoletype Ungdomsskole 8.-10. årstrinn Nøkkeltall per 1. august 2020  
Brutto bygningsareal (skole) 9777m² Antall elever 405 
kroppsøvningsarealer og 
turnhall 

2306m² 
 

Antall barn i SFO - 

Tomteareal 26 000 m² Ledelse            4,60  
  Årsverk 61,95 
 Areal  Antall rom 

Samlet bruttoareal 9777 m² - 
Netto generelt læringsareal   
Klasserom 1479 m² 25 
Grupperom 280 m² 16 
Garderober og toalett 449 m² 16 
SFO 0 m² 0 
Andre generelle arealer (Fellesareal, baseareal, allrom etc.) 300 m² 2 
Netto spesialisert læringsareal   
Mat og helse 130 m² 2 
Musikk 113 m² 5 
Naturfag 180 m² 4 
Kunst og håndverk 343 m² 5 
Bibliotek 89 m² 1 
Andre spesialrom (HC base, auditorium) 250 m² 2 
Nettoareal personalavdeling   
Lærerarbeidsplasser 601 m² 11 
Kontor 73 m² 6 
Forkontor 42 m² 0 
Møterom 101,6 m² 7 
Personalrom 89,1 m² 1 
Personalgarderober/WC 17 m² 2 
Kopi og arkiv 17,9 m² 1 
Annet personalareal (fagbibliotek) 38,8 m² 1 

 

 

 
 

 



Generell orientering 
Narvik ungdomsskole er en ny og fleksibel ungdomsskole med kroppsøvningssaler og turnhall. 

Generelle læringsarealer 
Skolen har 25 klasserom og 16 grupperom. Klasserommene er plassert parvis og klassevis med god 
fleksibilitet.  

Spesialiserte læringsarealer 
Spesialrommene er nye. Skolen har en forsterket enhet med plass til fire elever. Noe lite 
lagerkapasitet. 

Garderobe og toaletter 
Skolen har godt fordelte garderobe- og toalettfasiliteter.  

Administrasjons- og personalareal 
Skolens administrasjon og personalrom er samlet i 2. etasje.  

Tomt og uteområde 
Uteområdet er oversiktlig med diverse lekeapparater, trampolinepark, parkour anlegg, 
streetbasketballbane og ballbinge. Adkomstvei har god løsning med tanke på parkering. Området er 
delvis skjermet. 

Skolevei-situasjonen/skoleskyss 
Skolen ligger nær E6. Det er gang- og sykkeveiankomst til skolen for alle elever i sentrum. Det er 
også tilrettelagt i forhold til skysselever. Det er gangfelt på de største veiene som må krysses nær 
skolen, eksempelvis Frydenlundsveien og E6.  

Vedlikeholdsetterslep 
Skolen er 0 år og har et stipulert vedlikeholdsetterslep på 0 MNOK. 

Miljørettet helsevern 
Det foreligger ingen vedtak fra Miljørettet helsevern om stenging. 

Vurdering av elevkapasitet 
Ungdomsskolen har 25 klasserom og 16 grupperom. Skolen har nødvendige spesialrom. Siden det er 
grei grupperomskapasitet vurderes klasseromskapasiteten ut i fra 2,0 m². Ut fra denne arealnormen er 
det kapasitet til 25-30 elever i klasserommene, avhengig av romstørrelse. Vurdert elevkapasitet på 
Narvik ungdomsskole blir dermed ca. 600 elever. 

Oppsummering 
Skolen er tatt i bruk av elever 17.08.2020  

 

 

 


