
EN AKTIV SKOLE
AKTIVITET SOM LÆRINGSFORM

4 TIPS TIL ET AKTIVT SKOLEMILJØ



Som en del av folkeskolereformen og den mer varierte skolehverdagen, vektlegges trening, bevegelse og  
aktivitet i skolen. Mer fysisk aktivitet i løpet av skoledagen styrker både elevers læringsevne og trivsel, forteller 
en ny rapport fra Kunnskapsråde for forebygging. 

Mange forbinder aktivitet i skole med gymnastikkundervisning. Det viser seg i midlertid at dette bare er en 
brøkdel av det skolens bidrag kan være dersom det legges opp til en aktiv skolehverdag. 

Unisport Scandinavia har vært med på å utvikle aktivitetsområder for skoler over hele Skandinavia. Erfaring 
viser at det ikke nødvendigvis bare er gymsalen som skal innredes, men at elevene opplever stimuli gjennom 
smarte løsninger. Vi håper disse tipsene vil hjelpe deg å tenke kreativt rundt aktivitet og læring, og se de  
mulighetene som er, for å gi elever en arena for aktivitet og utvikling - på samme sted!
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UNIK & DYNAMISK SKOLEHVERDAG 
Freferiksbjerg Skole gikk for en unik satsning ved å kombinere aktivitet og læring i deres nye skolebygg. 
Samarbeid mellom arkitekter, kommune, skole og Unisport resulterte i et unikt skolemiljø som bygger på 
gleden i bevegelse og aktivitet som læringsform. 

Vi fikk muligheten til å revurdere hvordan vi vil at barn skal gå på 
skole. Vi ville ikke ha en tradisjonell skole med rompe-til-setet 

undervisning i mange timer, men en skole hvor elevene ikke la være 
å bevege seg og være aktive. Vi avskaffer konseptet frikvarter, for 
undervisning bør ikke være noe barnene skal ha fri fra. Timene skal 
være utviklende og aktive, og dertil kommer det som en naturlig 

forlengelse , at ganger og fellesarealer inviterer til aktivitet.

Jette Bjørn Hanse, Rektor ved Frederiksbjerg Skole

Unisport har stått for design og installasjon av et bredt utvalg i bevegelsesarealene. De 40 ulike stasjonene 
ble skissert av Hennong Larsen Arkitekter, og videresendt til Unisport for videreutvikle og lage funksjonelle 
aktivitetsinstallasjoner, slik at hver stasjon lever opp til ambisjonene. Ved Frederiksbjerg skole er det virkelig 
fokus på idrett og aktivitet og bevegelse er er tenkt inn i selve bygget for å inspirere. 

Det er en glidende overgang mellom aktivitetsstasjoner og andre arealer. Selve bygget byr til bevegelse 
og hensikten er å skape noe så attraktivt at barna ikke klarer å la være. Resultatet er ikke bare et mer  
aktivt skolemiljø, men i langt større grad et bidrag til å gi barn gode assosiasjoner til både læring og  
bevegelse, samt å skape en positiv holdning blant elevene som sannsynelig varer livet ut. 

”
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TIPS 1

 - Bygg i høyden. 

Det er alltid et spørsmål om plass. Et spørsmål om hva det eventuelt ville stått i veien for eller hva det 
eventuelt må gå på bekostning av. Med kreative og gjennomtenkte løsninger trenger ikke aktivitetsarealene 
gå på bekostning av noe som helst. Snarere være en del av byggets utforming og uttrykk. Det er enormt 
med ledig plass, hvis du virkelig vil. Med gjennomtenkte og smarte løsninger, blir installasjonene både sikre, 
innbydende og plasseffektive. Frederiksbjerg skole har egne 
motorikkrom, men det er ikke alltid forutsetningen er like 
god eller aktivitet ikke var tiltenkt på samme måte. Har du 
derimot god takhøyde vil det alltid være muligheter for 
bevegelse - uten å ta opp særlig med gulvplass. 
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TIPS 2

 - Bruk gangen for det den er verdt. 

Det er utrolig med areal som gå med til gang, foajé og luftige venteværelser. Benytt disse til sitt fulle og inviter 
til aktivitet mellom skoletimer og klasserom. Vi er klar over at alle ganger ikke egner seg som løpebaner (selv 
om det ofte er det de brukes til), men det er en rekke muligheter i ellers ubrukte arealer i skolen. Det blir kanskje 
mer lyd i gangen, men er barnelatter virkelig ”støy”? Modulbaserte løsninger gjør installasjon av slike  
      muligheter enklere enn du tror og du få organiske aktivitets- 
      flater der du trodde du ikke hadde plass tidligere. Noen aspekter 
      er klart med omfattende enn andre, men ved å for eksempel   
      legge sportsgulv i disse arealene, har du et skånsomt, mykt og  
      holdbart underlag som tåler flere år med bruksslitasje. Det gir  
      også mulighet for å linjere og markere etter eget ønske, og du
      kan skape helt unike aktivitetsområder for elevene.  
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TIPS 3

 - Alternative ruter fra A-Å. 

Det sies at jo eldre man bli jo viktigere er det å ta trappen. Men kunne det vært enda bedre med en alternativ 
rute? Fredriksbjerg skole installerte ”klatretrapp” for å skape en glidende overgang fra aktivitetsrom til  
klasserom. Klatring er en av de aller beste alternativene til aktivitet for barn og unge. Det er skånsomt for 
ledd og belastning og det aktiverer hele kroppen - selv om det ikke er utheng og 90 grader. 
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De klassiske ribbeveggene har fått en tvillingserie med helt andre former, som i høy grad inspirerer til bevegelser og motoriske utfordringer. 
Faktisk kan man si at det er et element av klatring i ribberne, som utfordrer mange av muskelgruppene uansett brukernes alder eller forutsetning. 
Ribberne kan sett opp som et system, eller som en enkeltribbe - kun fantasien setter grenser. B80 x H240 cm.

ORGANISKE RIBBEVEGGER OG MODULBASERTE LØSNINGER

Modell 1
V109000

Modell 2
V109002

Modell 3
V109004

Modell 4
V109006

Modell 5
V109008

Modul 1 – Romerske ringer
De romerske ringer er velkjente 
gymnastikkredskaper, som styrker 
den øvre muskulaturen, og krever 
sterke armer og hender. Man kan 
svinge og dreje seg gjennem dette. 

Modul 2 – Ribber
”Monkeybars” i denne modulen er 
en utfordrende øvelse – ikke minst 
hvis man ikke må røre bakken, når 
man kommer fra en annen modul. 
En klassisk Ninja bane øvelse.

Modul 3 – Klatre-rør
Klatring i tau modulen kan anvendes 
på mange måter, men krever god 
koordination og konsentration for å 
kunne gjennomføres. 

Modul 4 – Stilkeskoven
Stilkeskoven er ideel uansett 
brukernes alder – alle kan sette fra 
og holde ved stilkene for å komme 
igjennem banen uten å rørbakken.  
Muligheterne er uendelige.

Modul 8 – Klatrestiger 
Modulet med klatrestiger er ekstra 
udfordrende hvis man skal bevæge 
sig fra stige til stige, men det kan 
også bruges som en lille pause-
plads, hvor man lige kan få pusten 

Modul 9 – Klatrenet
Klatrenettet er et af de mest flek-
sible moduler, som giver både de 
små mulighed for at være med, men 
på samme tid kan det godt udfordre 
de store. Nettet kan anvendes på 

Modul 5 – Klatrevæg
Klatrevæggenes indtog i skoler 
og haller vokser markant, og med 
dette modul kan man få mulighed 
for at prøve kræfter med denne 
idrætsgren, som udfordrer både 

Modul 6 – Klatrebolde
Med boldene på tov modulet kan 
man både kravle og klatre fra bold 
til bold under hensyntagen til ens 
alder og fysiske formåen – modulets 
kreative design rummer mange 
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TIPS 4

 - Utnytt plassen ute. 

Ingenting er bedre enn frisk luft. Og enda bedre er det hvis du kan kombinere frisk luft med fysisk aktivitet. 
Det finnes en rekke alternativer til hvordan du kan utforme utemiljøet i skolegården og mulighetene er kun 
begrenset av fantasien. I det store og hele handler det om å utnytte den plassen man har, med de forutset-
ningene som ligger til grunn. 

Tenk kreativt, og se på utfordringene som en mulghet til å skape noe unikt. Vågsøy Skole ligger i flere nivåer  
ned mot vannet. Utfordringen var hellingen rundt skolen - løsningen var trappetrinn i landskapet, med ulike 
aktivitetsflater for alle. Resultatet er en aktiv skole, med uttallige muligheter for å boldre seg i fysisk aktivitet. 
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DEG SOM KUNDE
I din kommune, skole, idrettshall, 
virksomhet eller forening har dere 

et behov/ønske vedr. innendørs 
eller utendørs idrettsarealer, 
anlegg eller fasiliteter, som 

vi kan bidra med at løse.

RÅDGIVNING
I en dialog med oss, får du bistand av vår 60 års 
erfaring med idrettsfasiliteter og installasjoner, 
samt vår kompetanse om idrett & bevegelse.  Vi 
finner en løsning, for hvordan ditt idrettsanlegg 

kan optimaliseres, nytenkes eller restaureres.

VÅRT ERFARNE TEAM
Vår salgsavdeling fastsetter prosjektets 

forløp i tett samarbeid med 
prosjektavdelingen. Vi leverer ofte en 

totalløsning hvor hele projektet etableres 
og monteres i én arbeidsgang. Dermed 

sikres du en optimal installasjonsprosess 
med maksimal tilpasning.

DESIGN
Det vesentligste i designprosessen er å 
forholde seg til og beslutte ut i fra, hva 
idrætsrummet skal brukes til og kunne 

tilby. Riktig rådgivning sikrer, at du får en 
spennende løsning, som benyttes maksimalt.

TILRETTELEGGING & 
PROSJEKTSTYRING

Prosjektstyringen håndteres alltid i et tett 
samarbeid med de involverte parter, som 
arkitekter, entreprenører samt naturligvis 

våre erfarne montørteam. Dermed sikres det 
beste resultat. 

SERVICE & ETTERSYN
Hvert år foretar vår erfarne montørstab 

service-ettersyn på innendørs og utendørs 
idrettsfasiliteter, som idrettshaller, gymnastiksaler 

og kunstgressbaner. Vår ekspertise sikrer dere, 
at alt fungerer sikkerhetsmæssig forsvarlig, 

også etter mange års intensiv bruk.

PROJEKTET STÅR KLART
Vi arbeider hver dag for å optimalisere 

arbeidsgangen, så det kan komme våre kunder 
til fordel. Våre kunder kan forvente, at vi leverer 
idrettsløsninger i en overbevisende kvalitet og 

til det avtalte tidspunkt.

INSTALLASJON
Vår styrke ligger bl.a. i vores eget 

kvalitetsbevidste montørteam 
eller ved sertifiserte partnere, og 

den store erfaring, som vi har med 
å gjennemføre både store og små 

ONE - STOP - SHOP

Vi er totalleverandør og dekker et projekt 360 grader. 
Våre eksperter tilbyr rådgivning - fra design, innredning, 
konstruksjon, prosjektledelse, montering til service 
og vedlikehold - og sikrer et optimalt prosjektforløp.  

KONTAKT OSS I DAG FOR 
RÅDGIVNING & VEILEDNING
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