
Notat til PBK sak 17/18. Rustad skole. Materialvalg på uteområdene 

I plan og byggekomiteen 31.10.2018 ble sak om materialvalg på uteområdet behandlet.  Vedtaket ble 

mindretallsanket til kommunestyret.   Skolen og ergoterapeut har tidligere uttalt seg og kommet med 

innspill til sak 17/18, men ønsker nå å uttale seg på nytt på bakgrunn av nytt vedtak i PBK 31.10.2018. 

Vi ser at forslaget ikke vil fremme universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

Den grunnleggende ideen med universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som 

mulig kan delta uavhengig av funksjonsevne.  Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi 

som skal bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for flest mulig og forhindre diskriminering. Likeverd 

og inkludering er sentralt. Fremkommelighet, orienterbarhet og sikkerhet er sentralt. Universelt 

utformede omgivelser bidrar til et mer inkluderende fysisk miljø og forenkler livet til mange 

mennesker. 

Som skoleeier har Ås kommune et ansvar for å tilrettelegge for et godt og inkluderende skolemiljø 

som ivaretar alle. Skolens områder skal være tilgjengelig og mulig å bruke for flest mulig uansett 

funksjonsevne.  Uteområdet skal for eksempel gjøre at elever med nedsatt fysisk funksjonsevne kan 

inkluderes i leken ved å kunne delta i de samme aktiviteter som de øvrige elevene.  Det er vesentlig 

at underlaget rundt kjerneaktiviteter barna kan delta i, er utformet slik at elever som er avhengig av 

rullestol, rullator eller har nedsatt gangfunksjon kan komme til lekeapparatene. Dette gjelder både 

elever som går i vanlige klasser og elever som har et tilbud ved spesialavdelingen på skolen.  

Personalet ved spesialavdelingen jobber tett med resten av skolens personale for å fremme 

inkludering av alle elevene. Barnas utelek er en viktig arena i dette arbeidet. Det er alt deler av 

uteområdet på skolen, som deler av skogen, som vil være utilgjengelig for elever med rullestol etc. 

Dette er derfor viktig å sikre tilgjengeligheten rundt lekeapparatene i skolegården.  

Skolen har tillit til at Ås kommune har, eller innhenter, kompetanse til å foreta en grundig 

miljøvurdering av de ulike underlagene og kommer dermed ikke med innspill til punkt 3 i vedtaket fra 

PBK.  Det er viktig at det, uansett valg av underlag, også settes av midler til fremtidig vedlikehold. Det 

er også viktig at ved bruk av gummibelegg, blir det vurdert hvordan det fungerer i vinterperioden 

med frost, is og snø. Erfaringer viser at gummibelegg blir glatt. 

For å ivareta universell utforming og tilgjengelighet for alle har vi følgende innspill til punkt 1 og 3 i 

det nye vedtaket: 

1. Uteområdene etableres med følgende underlag (jf. tegning) 

       -     Område 1 – Gressplen med armeringsmatte rundt sklien.  

Innspill: Dimensjonen på rutene i armeringsmattene, som for øvrig også er av gummi eller i 

kombinasjon med plast, vil avgjøre hvor vanskelig det blir for elever med nedsatt fysisk 

funksjonsevne å bevege seg. Dette gjelder under alle punkter hvor dette er et alternativ.  I kontakt 

med firma som leverer armeringsmatter anbefales gummi og ikke plast pga. hardheten med tanke på 

fallunderlag.    

Sklie i seg selv er en aktivitet hvor de aller fleste elever med nedsatt fysisk funksjonsevne kan delta 

om det tilrettelegges for dette. Det er en svært inkluderende aktivitet. Det må imidlertid være fast 



dekke opp til toppen av sklien og den må ikke være for bratt. Da kan elever med nedsatt 

gangfunksjon, elever som beveger seg med rullator eller rullestol, delta i leken.   

- Område 2 – Gressplen med armeringsmatte 

Innspill: Dette kan være en akseptabel løsning da det her gjelder å kunne komme seg fram til 

huskene hvor leken vil fortsette sammen med andre elever. Som nevnt bør rutene være små med 

tanke på framkommelighet. 

- Område 3 – Gressplen med armeringsmatte  

Innspill: Det er to hengekøyer nord for skolebygget, så det er viktig at det er god avstand mellom 

disse.  Hengekøye kan byttes under lek og sittebenken rundt brukes også i leken. De ulike 

mulighetene/ «stasjonene» , innebærer at gummibelegg anbefales for at alle elever inkluderes. 

Behovet for tilgjengelighet er absolutt tilstede.  

- Område 4 – Gressplen med armeringsmatte  

Innspill: Dette anbefales ikke, da dette området også fungerer som passasje for å komme til område 

3 og område 5.  Elevene med nedsatt fysisk funksjon må ellers gå helt rundt på andre siden pga 

sittebenkene. Elevene med nedsatt fysisk funksjonsevne - enten de går selv, bruker ganghjelpemidler 

eller rullestol - kan ikke klatre over sittebenken med hjelpemidlene. De forsinkes i forflytningen og i 

kontakten med de andre barna om de skal gå rundt. Dette har vist seg å være en faktor som 

ekskluderer i leken.  Elevene med nedsatt fysisk funksjon må komme seg raskest mulig og med minst 

energibruk til de 2 andre områdene for å følge de andre elvene i deres overganger. Gummidekke her 

anbefales fordi de da har et utgangspunkt for å klare dette.  

- Område 5 - Gummibelegg 

Innspill: Dette anbefales for at barna med nedsatt fysisk funksjonsevne skal kunne delta i leken. De 

ekskluderes i å kunne delta om underlaget er bark, sand eller flis fordi det er for mykt.  

- Område 6 - Gummibelegg 

Innspill: Dette anbefales, da dette område er like utenfor avdelingen som har tilbud til elever med 

ulike funksjonsnedsettelser.  Mange av elevene her trenger et lekeområde hvor de kan forflytte seg 

med ulike hjelpemidler eller med sin nedsatte gangfunksjon.  

Område 7 – Gressplen med armeringsmatte 

Innspill: Dette er et større område hvor vippehuske og andre apparater er plassert. Det er et område 

med mye forflytning. Her er skole og ergoterapeut usikker på hvilket underlag det bør være. Dette vil 

være avhengig av hvilke apparater som plasseres her. Det vil kunne fungere med foreslått gressplen 

med armeringsmatte, men denne må da, som tidligere nevnt, ha små ruter med tanke på 

framkommelighet. 

Område 8 – Gressplen med betongarmering 

Innspill: Ingen spesielle innspill 



- Område 9 – Gressplen med betongarmering 

Innspill: Ingen spesielle innspill 

- Øvrige mindre områder som er prosjektert med kunstgress, erstattes med smågatestein. 

Innspill: Smågatestein gjør det vanskelig med tanke på framkommelighet for mennesker med nedsatt 

gangfunksjon og brukere av ganghjelpemidler/rullestol.  Større fliser/gatestein er å foretrekke for å gi 

framkommelighet for alle. 

3. Kunstgress ved hovedinngang erstattes med naturgress 

Innspill:  På modulskolen ser vi at elever med funksjonsnedsettelser er i nært og fint samspill med 

andre elever, på biten vi har med kunstgress. Vi erfarer at kunstgress tørker raskere opp enn naturlig 

gress og er derfor lett tilgjengelig for elever som må sitte eller ligge når de ikke er i rullestolen. Skolen 

ønsker at det opprettholdes et lite område med underlag ala kunstgress, som ikke skal brukes til 

ballspill.    
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