
TALEPUNKTER ÅPNING UTEOMRÅDE / REKTOR  
 

 Rektor ønsket velkommen:  
o spesielt velkommen til Ordfører Marianne Borgen som vil foreta den offisielle 

åpningen.  
o også velkommen til Astrid Søgnen, Direktør i Utdanningsetaten og til spesielt 

inviterte gjester som representerer samarbeidspartnere som på ulik måte har 
bidratt til å muliggjøre dette prosjektet.   

Våre elever og ansatte er tilstede på åpningen. 

 Skolen hadde en uteplass med få lekeapparater i et skrånende terreng på dette 
området. Noen av skolens lekeapparater fremsto lite hensiktsmessig i forhold til 
elevgruppen. Skolen hadde derfor et stort behov for fornyelse. Det var derfor et 
ønske om å utvikle et helt nytt lekeområde uten hensyn til de gamle apparatene og 
deres plassering. Terrenget skrånet ned på alle sider. I tillegg var det store 
vannansamlinger når det regnet. Vi trengte derfor både å få drenert området og 
utnytte plassen bedre. Vi fikk bygd en støttemur rundt område som har jevnet ut 
plassen.  
 

 Skolens personalet har sammen med ledelsen utformet prinsipper for et nytt 
helhetlig uteområde med utgangspunkt i elevenes behov. Disse prinsippene ble lagt 
til grunn for anbudskonkurransen. Vårt nye uteområde er derfor godt tilpasset 
skolens elever og fremstå som en helhetlig plan. Uteområdet er spesielt utviklet for å 
dekke behovene for barn og unge med autisme. Valg av lekeapparater og 
plasseringen av disse er gjort etter nøye vurdering.  
 

 Skolens nye uteområde vil bli bruket både til undervisning og til pauseaktiviteter. 
Plassen vil også bli brukt av Aktivitetsskolen.    

 

 Skolen har utviklet dette prosjektet i et trekantsamarbeid med Undervisningsbygg og 
Omsorgsbygg som har bidratt både med gode ideer og delfinansiering av prosjektet. 
Plassen har derfor blitt til som et samarbeid med tre kommunale etater.  

 

 Vi er stolt av vårt nye uteområdet og er spesielt glad for at Ordføreren vil foreta den 
offisielle åpningen og jeg gir derfor ordet til Ordføreren.   
 

Ordførerens tale  
 
OFFISIELL ÅPNING: Ordføreren klipper båndet  (rektor takket og overrakte en blomst). 
 
Astrid Søgnens tale + overrakte blomst til skolen fra utdanningsetaten (rektor takket) 
 

 Etter offisiell åpning av uteområdet ble inviterte gjester tatt med på en omvisning på 
området og presentere tankene bak området. Våre gjester ble guidet av ledergruppa 
på skolen. Etter en tur rundt på området vil gjestene samles på skolens personalrom 
til kaker og kaffe sammen med  de av levene som deltok i velkomst og snorklipping  

 

 Øvrige elever og ansatte fikk også kake og feiret åpningen på sine baser.    


