
 

 

 
ÅRETS SKOLEBYGG 2019 

 

 
 
Vi er glade for at du vil nominere et prosjekt til kåringen av Årets skolebygg 2019. Her kan du se de opplysningene 
vi anbefaler at du inkluderer i nominasjonen. Du bør dele den inn i tre deler: fakta, beskrivelse og bilder. 
 
 
Alle nominasjoner vil behandles av et dommerpanel, som vil velge ut de skolene som går videre i konkurransen til 
den offentlige avstemningen.  
 
 
Vi har erfart at folk legger vekt på det følgende når de skal avgjøre hvilken skole som fortjener prisen. Det er helt 
opp til deg hvor mye du ønsker å inkludere, men husk at jo flere opplysninger du tar med, jo bedre grunnlag vil 
folk ha for å avgjøre om din skole fortjener å vinne. 
 
 

Vi må motta nominasjonen senest den 2. april 2019 kl. 12:00 
 

Send ditt forslag til Celine Kibenich Søkjær: cks@nohrcon.com. 
 
 
 
DEL 1 – FAKTA 
Faktaopplysninger 
Hvor (by/bydel): 
Type (grunnskole, videregående skole osv.): 
Byggeform (nybygg, renovering, utvidelse osv.): 
Ferdigstillelse: 
Areal: 
Anleggssum: 
  
Team 
Byggherre: 
Arkitekt: 
Ingeniør: 
Entreprenør (hoved-/totalentreprise eller fagentreprise): 
Evt. andre involverte: 
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DEL 2 – BESKRIVELSE 
Beskrivelsen kan f.eks. inneholde: 
Design inne: 
• Hvor mange elever og ansatte er det plass til? 
• Beskrivelse av grunnplanen og hvor de forskjellige anleggene er plassert 
• Bygge- og innredningsmaterialer 
• Pedagogisk tankegang og hvordan designen bygger opp under den 
• Evt. bærekraftighet 

Design ute:  
• Helhetlig inntrykk/fasade 
• Bygge- og fasadematerialer 
• Skolegård/utearealer 
• Evt. hvordan bygget er tilpasset omgivelsene 

  
Tips 1 – Hvorfor skiller skolen/læringsmiljøet seg ut? 
Beskriv gjerne hva det er som gjør nettopp dette bygget så spesielt. Har skolen f.eks. en særskilt pedagogisk profil 
som avspeiles i skolebygget? Har man satt ekstra fokus på bærekraftighet? Er det et renoveringsprosjekt som er 
ekstra komplisert pga. fredede bygninger? 
  
Tips 2 – Unngå arkitektspråk 
Prøv å gjøre beskrivelsen så lettleselig som mulig. Husk at mange av dem som stemmer ikke har arkitektbakgrunn. 
Det kan være vanskelig å forstå hva “kubisk volum” betyr – skriv istedenfor at “bygningen er firkantet”. 
  
Tips 3 – Vær konkret 
Vær konkret i beskrivelsen. Hvis du f.eks. skriver at “skolen er nytenkende med fokus på oversiktlighet og åpenhet”, 
så forklar også hva det er som gjør at skolen er nytenkende, oversiktlig og åpen. 
  
DEL 3 – BILDER 
Bilder/plantegning/film 
• 5 bilder innvendig 
• 5 bilder utvendig 
• En forenklet plantegning som kan forstås av personer uten arkitektbakgrunn 
• En liten film fra stedet; iPhone-kvalitet er helt greit. Du kan kanskje alliere deg med lederen, og få han eller 

henne til å filme litt. 
 
 
 

Vi gleder oss til å motta din innstilling! 


