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Uranienborg skole utomhusplan
Landskapsarkitekten fortalte og forklarte litt om planene som er laget. For skolen og skolegården skal arbeidene starte
opp i sommerferien. Siden skolen har en vernestatus på bygget er det det ønske å bevare plassen foran hovedbygget
mest mulig åpen.
Den åpne plassen beholdes i stor grad som i dag. Den får ny asfalt og ny asfaltmaling som viser avstander for 60 meter
og en labyrint. Trærne som er plantet langs fasaden blir fjernet. Disse er både plantet for nær bygget og enkelte er
allergifremkallende.
Innspill: Elevene ønsker at det skal tegnes opp noen «King»‐ruter slik som i dag, gjerne med ulike farger på rutene. I
tillegg må det lages en hel linje som start og målstrek for den tradisjonsrike Urra‐stafetten. Elevene skal måle opp King‐
rutene og sende dette til Landskapsarkitekten.
I området foran leskuret etableres balanseleker i et felt med gummidekke. Det skal settes opp en rekke nye sykkelstativ
i skolegården. Disse skal plasseres langs kantene. Det skal settes opp nye benker flere steder i skolegården. Disse
tiltakene var elevene positive til.
I forbindelse med Flerbrukshallen som er under prosjektering er det planlagt flere tiltak som vil gi Nordahl Rolfsens
plass en bedre tilknytning til skolegården slik at det blir enda enklere å benytte denne i friminuttene. Det foreslås å
etablere en ny adkomst‐sti bak gymbygget, lage bredere trapp fra skolegården og å lage flere lekemulighetene oppe på
plassen. Det er foreslått en stor klatrekule i stål og med tau/vaierog en sklie som går fra parken og ned i skolegården.
Dette ble svært godt mottatt hos elevene.
Innspill: Elevene ville gjerne ha enda flere installasjoner i forbindelse med muren slik at man kunne klatre både opp og
ned ved siden av sklien. Installasjoner og lekeutstyr i forbindelse med muren og parken må begrenses på grunn av
vernehensyn.
Øvrige innspill fra elevene:







Ønsker drikkefontene i hovedskolegård. Gjerne i de eksisterende gamle fontenene langs fasaden på
hovedbygget..
Ønsker flere bordtennisbord.
Flere sittemuligheter under tak (innei leskuret).
Ønsker at den utvendige sjakten/nedgangen langs fasaden til Gymbygget rustes opp. I dag er den full av søppel
og man kan bli stengt inne med porten. Det aller beste ville vært et slags innvendig klatrestativ med tau og
vaier og ulike plattformer i forskjellige høyder slik at det kunne benyttes til noe morsomt.
Spilene over nedgangen til toalettene og kantina må fikses opp. Flere er bøyd og ser rufsete ut.
Malt labyrint skulle gjerne vært en skikkelig labyrint med høye vegger, eventuelt med lave vegger i sittehøyde

Elevene fikk med seg tegninger som de kunne vise frem i klassene.

