
Notat

Til:

Fra:
Hanne Karin Tollan

ARBEIDSNOTAT BARNEHAGE / SKOLE / IDRETT

Bakgrunn

Det ble avholdt møte 14.04.16 med gjennomgang av høringsutkast til Arealplan Longyearbyen 2014 –
2024. Møtet ble oppsummert pr e-post 27.04.16 Kommentarer/tilbakemelding fra møtedeltagerne til 
oppsummeringen er innarbeidet i dette notatet.

Tilstede i møtet:
Anne Søvold Vikanes, rektor Longyearbyen skole
Trine Berntsen, styrer Polarflokken barnehage
Gunnhild Antonsen, styrer Kullungen barnehage
Roger Zahl Ødegård, kultursjef
Linn Tautra Grønseth, arealplanlegger
Hanne Karin Tollan, arealplanlegger

Planavdelingen LL har fått i oppgave å bidra i 
forberedelse til strategikonferansen i juni hvor 
samlokalisering av barnehagetilbudet og utvidet 
tilbud på videregående er tema.

Som grunnlag for politisk drøfting skal det lages en 
foreløpig beskrivelse av mulighet og egnethet for å 
samle tilbudet idrett/oppvekst/undervisning til 
området rundt skolen og Polarflokken barnehage, 
avgrenset av vei 100, vei 501 og Longyearelva. Det 
aktuelle området er felt OPT/ID i høringsutkast til 
arealplan for Longyearbyen.

Utsnitt fra Arealplan Longyearbyen med felt OPT/ID og 
grøntsone langs elva avmerket.
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Under er en stikkordsmessig oppsummering av innspill og betraktninger fra møtet 14.04.16 knyttet til 
samlokalisering av barnehagetilbudet og videreutvikling av skole-/uteaktivitet/idrett innenfor felt 
OPT/ID i arealplanen. 

Skole, inkl kulturskole og SFO

- Varierende standard på bygningsmasse/undervisningsrom, midlertidige løsninger som har 
blitt permanente, mangler tilfredsstillende fasiliteter for personalet (kontorplass, garderobe 
mv.). Arealbehov og romprogram for videregående utredes i egen prosess. Viktig med 
velfungerende og godt tilrettelagte uteområder – brukes aktivt i undervisningen og av SFO 
(jfr. fangsthytta og lavvo).

Barnehage

- Polarflokken barnehage erfarer at området ligger lokalklimatisk mindre gunstig til (snødrev 
og vinddrag fra breen i sør og solforhold). Har i dag store utfordringer med overvann i 
snøsmeltinga, men det varierer år for år. Det er gjort grep for å drenere vann fra lekeplassen, 
men man kan i perioder være nødt til å stenge deler av lekeplassen på grunn av overvann. 

- Kullungen barnehage: Ønskelig med bedre skjerming for innsyn/fotografering. Viktig med 
trygg hente-/bringesituasjon, spesielt viktig med tilstrekkelig p-areal. 

- Arealkrav for en 4 –avd. barnehage er 6.4 daa, er også funksjons-/kvalitetskrav til 
uteområder mht. solforhold og utforming. Vanskelig å forutsi behov for antall 
barnehageplasser/avdelinger år for år, derfor viktig å sikre større areal for fleksibilitet og 
sambruk.

Idrett-/uteaktivitet

- Svalbardhallen har ikke tilstrekkelig kapasitet og dekker ikke behovet i dag. Er i bruk gjennom 
hele dagen og ettermiddag/kveld. Eventuelt ledige halltimer på dagtid «fylles opp» av 
barnehagen for inneaktivitet. Et økende antall studenter etterspør halltilbud og behovet for 
utvidet kapasitet er allerede stort. 

- Uteanlegget har gode kvaliteter, men samtidig stort potensiale for utvidet tilbud og sambruk. 
Dagens adkomst bør vurderes. God mulighet for sambruk av parkering-/tilkomst. Nærhet til 
elva og mulighet for tilrettelegging for bruk bør utnyttes i uteanlegget. 

Generelt

- Viktig å tilrettelegge for trygg ferdsel til skolen og god sammenheng med boligbebyggelsen. 
Positivt med samlokalisering av tilbud til barn og unge hvor hele befolkningen har tilhørighet 
– gir god mulighet for sambruk av bygg og anlegg. Viktig møtested og tyngdepunkt i 
Longyearbyen – for innbyggere i alle aldre. Skred-/ og flomfare må avklares nærmere. 

Det understrekes at notatet kun er en enkel oppsummering i en tidlig fase, og som grunnlag til den 
politiske debatten knyttet til samlokalisering av barnehagetilbudet og videreutvikling av 
skole/uteaktivitet og idrettstilbudet. 

Som grunnlag for utvikling av skoleområdet og utvidet hallkapasitet må det gjennomføres en 
delplanprosess hvor alle aktuelle planfaglige tema skal utredes nøye og hvor brukermedvirkning fra 
barn og voksne, ansatte og brukere som kjenner området og behovet vil være viktig å få nødvendig 
beslutningsgrunnlag.

Hanne Karin Tollan
04.05.16
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