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ENGA SKOLE I DAG
SMÅTRINN

Utearealet ved Enga skole preges i dag av lite innhold, mangel på
oppholdsarealer og aktivitetstilbud.
Enga skole har vært gjennom en medvirkningsprosess for å inkludere
barn og ungdom i utviklingen av utomhus arealet til skolen.

FRA 3. KLASSE

Noen av tilbakemeldingen på dagen skolegård har vert som følger:
• Lite farger
• Slitasje på en del av lekeapparatene
• Ønsker om å få lov å bli inne i friminutt, kjedelig å være ute
Utvalgte elever har vært på befaring for å finne inspirasjon til
skoleplassen. Dette er noen av ønskene de kom med:
• Takoverbygg
• Musikkanlegg
• Taggevegg
• Sykkelløype
• Sandvolleyball
• Bølgebenk
• Sandkasse
• Trampoline
• Karusell for alle
• Tribune / sittebenk
Innspillene fra medvirkningen er tatt nøye hensyn til i utformingen
av skoleplassen.
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RAL farge til lekeapparater

RAL farge til lekeapparater RAL farge til lekeapparater RAL farge til lekeapparater

RAL farge til benk og bord

Mulig å bruke sand
som fallunderlag til
lekearealet. Merk at
dette arealet da ikke er
tilgjengelig for barn i
rullestol og lignende.

Eksisterende bjørkeskog

RAL farger i gummidekke / fallunderlag

MATERIAL

FARGEKODE PÅ MØBLERING

Det er brukt et tydelig fargekonsept for de forskjellige sonene slik at inndeling av lekearealet for de ulike
trinnene skal være tydelig og lett og forholde seg til.
Fargepalletten vil stå fint sammen med dagens farge på skolen, og gi et sprekt og friskt pust til utearealet.

Amfi og benker er tenkt bygget i
tremateriale. Her vist i naturgrånet
furu.

Sand til sandvollyball

Blåser

Robiniastolper på
lekeapparatene

UTEAREALET TIL SMÅTRINN
Frisbee
Bålhus

Eksisterende gressbakke

Eksisterende lysmast

Taubane

Dekket bør være fallgummi slik at
arealet er tilgengelig for alle. Sand

11,599

er et alternativ, men da vil det ikke
være universelt utformet (UU)

Hengekøye

Allerede innkjøpte benker

Talerør
Talerør
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Nedgravde trampoliner

28,703

8,305

Karusell
Blåser

Eksisterende husker
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med ny plassering

Eksisterende grus
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Amfi med tak

7,85

Sandkasse

kunne sitte på taket. Dette amfiet er
en måte å imøtekomme det ønske

Scene

på. Her får man sitte i høyden, man
får sol og utsikt over skolegården.
Eksisterende

Fuglerede

ping ping bord

Stor karusell

11,083

Fallgummi dekke
Ekstra store husker
Fuglerede
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18,968

Flernivås benk

Eksisterende grus

7,583
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Vennebenk

Bølgebenk

Elevene ønsket seg muligheten til å

Aktivitetsarealet er plassert ut fra
fasaden, slik at man er sikret mest

Flernivås benk

mulig sol
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Ved ungdomsskoler er det en
tendens til at elevene oppholder
Mulig taggevegg?
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seg nær inngangen til skolen. Det
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er derfor viktig å legge til rette for
opphold i disse arealene.
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Sykkelstativ

Bør vurderes å sette inn en dør her
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for å lette tilgjengelighetem for å

Benk og bord

sitte ute i lunsjen.
Lysmast
Sykkelsti
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Eksisterende
gapahuk

Sykkelstativ
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Frisbeebane

UTEAREALET GRUSBANE
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Taubane

Frisbeebane
Akebakke

Fotballbing

Eksisterende parcour +
Klatrestativ/ klatrestenger

Eksisterende
trerekke

Grus/gressbane
Bølgebenk
Bocca

Bussholdeplass
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Sykkelstativ

Lysmast

Sykkelsti

Sykkelstativ
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LEK /AKTIVITET

Karusell for ungdom og mellomtrinnet

Ekstra høye husker som er gøy for ungdomen

Karusell for småtrinnet

ENGA SKOLE

1.
1.
Fugleredehuske
på robiniastolper fra Elevrdal.
Pris 29.999,-

Basketballkurv fra Elverdal.
Pris 23.940,-

Blåser
Pris ca 70.000,Rund trampoline fra Elverdal
Pris 56.694,-

Taubane med robiniabein fra Elverdal.
Pris 71.940,-

Tau-hengekøye med sikring fra Elevrdal.
Pris 49.623,Tegningsnummer
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The dish fra Elverdal.
Pris 126.456,-
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Sitte-karusell fra Elverdal.
Pris 34.162,-
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Meget høyt huskestativ fra Elevrdal.
Pris 102.564,-

Talerør fra Elverdal.
Pris 18.770,-
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