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1.Oppdragets mandat 
 
Tvedestrand kommune har gjennom utsmykkingsordningen satt av 2 700 000 kroner til 
kunst på Tvedestrand barneskole, inkl. administrative kostnader, 5 % BKH-avgift og 
honorar til kunstfaglig prosjektleder. Det er oppnevnt et kunstutvalg, som skal utarbeide 
og gjennomføre kunstplan for kunst på Tvedestrand skole. 
 
 
2. Kunstutvalgets sammensetning 

 
Stig Ertzeid, rektor og brukerrepresentant 
Signe Nessa, arkitekt, Arkitema 
Tord Eirik Feldt Enger, landskapsarkitekt, Arkitema 
Andreas Gimming Stensland, prosjektleder, Tvedestrand kommune 
Anette Pedersen, kulturrådgiver, Tvedestrand kommune 
Ole Brodersen, utsmykningsutvalget, Tvedestrand kommune 
Olaf Trysnes, utsmykningsutvalget, Tvedestrand kommune 
Sandra Norrbin, kunstfaglig prosjektleder 
 
Oppstartsmøte var 11. november 2021. På det daværende tidspunkt var ikke hele 
utvalget etablert. Første møte for hele kunstutvalget var 9. februar 2022. 
I påvente av beslutning om hvem som skulle tiltre som rektor for den nye skolen, har 
rektorer fra samtlige nåværende barneskoler i Tvedestrand vært en del av kunstutvalget. 
Den 15. Mars 2022 blev det vedtatt att Stig Ertzeid blir rektor for den nye skolen. 
For å få ned antallet medlemmer i utvalget foreslår kunstfaglig prosjektleder at kun 
tiltredende rektor for skolen samt en relevant representant fra skolesektoren blir med i 
utvalgets arbeid fremover. Rektor får i oppgave å finne en representant så raskt som 
mulig. 
 
 
3. Beskrivelse Tvedestrand barneskole 

Det bygges en ny barneskole i Tvedestrand som skal stå ferdig til skolestart i 2023. Bak 
forslaget som realiseres står Veidekke Entreprenør med Arkitema som arkitekter og 
landskapsarkitekter. 

Den nye barneskolen i Tvedestrand skall være en skole for barn fra hele kommunen. 
Skolen blir en 3-parallellskole for 525 elever med integrert mestringsbase, og erstatter de 
fire skolene: Tvedestrand skole, Holt skole, Dypvåg skole og Songe skole. Anlegget skal 
også fungere som en sosial arena, og være et lokalt samlingspunkt for aktivitet og yrende 
liv. 

Visjonen for den nye skolen er ”det lille i det store”. En vil skape en skole som gir 
grunnlag for et fellesskap for alle elevene i kommunen. 



Målet er å bevare den lille skalaen og følelsen av tilhørighet og trygghet som en liten 
skole gir, og samtidig få fellesskapsfølelsen og de gode mulighetene og relasjonene som 
et større skolemiljø kan gi. 

Med utgangspunkt i visjonen ”det lille i det store” er skolen bygget opp med fire ”hus” 
som alle har direkte kobling inn til den sentrale kjernen og fellesfunksjonene i anlegget. 
Hvert trinnareal fremstår som en delvis avskjermet sone – et hjemmeområde for hvert 
trinn, med kort og enkel tilgang til alle fellesfunksjoner og vestibylen, som er skolens 
”omdreiningspunkt” og hjerte. 

De fire volumene har en stram og enkel utforming, og oppdelingen i fasaden, både med 
fargesetting og detaljering, gir bygget et lekent preg og en særegen identitet. Første 
etasje får en grønn farge og skilles fra de to etasjene over med et horisontalt bånd som 
også inkluderer takoverbygg. Fargetrandisjonen i Tvedestrand med det 
”tvedestrandgrønne”, har vært en veileder for helheten i fargevalget i bygget. 

Skolen vil ligge som en inngangsport til bymarka i Tvedestrand. Det å bevare den mest 
attraktive delen av tomten til utearealer for lek og læring har vært en viktig prioritering 
ved plassering av bygget. 
Bygget er plassert vest på tomten, slik at skogområdene og den fine naturen mot øst og 
nord bevares og inkluderes i barnas uteområde. Det er et ønske at skolen skal fremstå 
som ”Huset i skogen” der områdets naturkvaliteter er en viktig del av barnas hverdag. 

Uteområdet rundt skolen inngår i en større skolestruktur og bysammenheng. I tillegg til å 
være en spennende lekeplass og uteområde for elevene på skolen, vil stedet også være 
en attraktiv forbindelse for folk som ferdes gjennom skolens uteområde for å komme seg 
opp og inn i de store naturområdene. 

Området, med direkte tilknytning til park- og idrettsanlegg, er et viktig nærområde for 
sentrumsinnbyggerne og uteområdet kan i tillegg fungere som en slags by- og 
aktivitetspark. Dette skal være et sted for befolkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.Overordnet idé for kunstprosjekt og valg av plass 

Hovedmålgruppen for kunstprosjektene er elever fra 1.-7. trinn. Hos barn kan kunstmøter 
tilføre viktige dimensjoner, gi rom for refleksjon og fantasi. Her får de som ellers ikke 
oppsøker kunst i museer og gallerier en unik mulighet til å møte kunst.  

Kunstutvalget ønsker kunstprosjekter som kan være med på å skape en felles identitet til 
den nye skolen, nå når fire skoler skal bli til en. Vi ønsker kunst som engasjerer, inspirerer 
og skaper undring. Vi ønsker oss verk som er stedsspesifikke og unike.  

I dette prosjektet har det vært viktig å finne et felles verdigrunnlag for den nye skolen.  
På den nye skolen er målet å skape et skolemiljø som: 
 
- er godt og tryggt 
- gir de beste forutsetningene for læring og utvikling 
- ser den enkelte elev 
- respekterer forskjellighet 
- lytter og skaper gode relasjoner 
- er inkluderende 
- er inspirerende 
- er motiverende 
 
Kunstutvalget ønsker at kunstprosjektene speiler skolens verdigrunnlag. 
 
Kunstprosjektene kan gjerne ta utgangspunkt i Tvedestrands historie og identitet. Prosjektet 
kan også forankre materialvalget i noe lokalt, men dette er inget krav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kunstutvalget vil dele kunstprosjektet i to deler - én del tilknyttet vestibylen innendørs og 
én del i tilknytning til uteområdet. 
 
 
Kunstprosjekt 1 
 
Vestibylen 
 
Dette fellesrommet er skolens ”omdreiningspunkt” og et sentralt plassert trappeamfi skal 
sammen med tilknyttet aktivitetssal være et ”hjerte i skolen” og fungere som en slags 
storsal. Dette området skal kunne romme alle skolens elever. Målet er å skape en felles 
identitet her. 
 
Amfiet er omkranset av gode fellesarealer både på plan 1 og 2.  
Musikkrom, skolekjøkken og bibliotek er plassert i direkte anslutning til amfiet. På plan 2 
er det sitteplasser som kan brukes mange formål – bespisning ved salg av mat fra 
skolekjøkkenet, som ventesone for besøk til ledelsen, som åpent læringsareal for elevene, 
lesesone/samarbeidssone for biblioteket m.m. 
 
Alle spesialrom, trinnarealer og personalfunksjoner er koblet inn mot skolens hjerte. 
 
Vi ønsker et kunstverk som går i dialog med arkitekturen og bearbeider forståelsen av 
rommet. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Kunstprosjekt 2 
 
Uteområdet  
 
Uteområdet kommer til å bli mye brukt av skoleelevene, men også til å samle mange, 
både barn og voksne, utenfor normal skoletid. Mange kommer også til å ferdes gjennom 
skolens uteområde for å ta seg videre inn i de store naturområdene like ved.  
 
I uteområdet legges det til rette for kunst på två områder, både ved hovedinngangen og i 
grønntområdet. Her ønsker vi at kunsten går i dialog med landskapsarkitekturen. 
 
 
Hovedinngangen 
 
Vi ønsker et kunstverk plassert ved hovedinngangen til skolen og som er godt synlig for 
alle skolens elever og dem som ellers ferdes gjennom området. Dette er for mange det 
første møtet med skolen, og vi ønsker at kunsten skal bidra til å vise skolens felles identitet. 
 
 
Grønntområdet 
 
I grønntområdet ved skogholtet kommer eksisterende kvaliteter, som det åpne bekkeløpet 
og skogsstier, til å bli bevart. Her ønsker vi å plassere et kunstverk, gjerne integrert i 
naturen. Det kan være en forlengelse av verket plassert ved hovedinngangen eller noe 
som står for seg selv. Her skal elevene kunne gå på oppdagelsesferd.  
 
Kunsten kan gjerne involvere barnene gjennom: 

- Berøring 
- bevegelse  
- interaktivitet 
- en opplevelse 
- forandring over tid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Områdene for kunst  
markert i rødt. 



10. Fremdriftsplan (med forbehold om endringer): 

Tvedestrand skole skall stå klar til skolestart høsten 2023 

Kunstplan klar – underlag til konkurranse 22.04.2022 
Godkjenning av kunstplan 06.05.2022 
Utlysning av prekvalifisering 09.05.2022 
Frist innsendelse til prekvalifisering 09.06.2022 
Valg av kunstnere  23.06.2022 
Befaring med valgte kunstnere, 
modellgjennomgang, kontrakter 

30.06.2022 

Frist for spørsmål til juryen 01.09.2022 
Innlevering skisseforslag 01.10.2022 
Skissepresentasjon v/kunstnere.  

Juryering og tilbakemelding 

06.10.2022 

14.10.2022 
Kontraktskriving, inkl ev korrigeringer ifht 
innlevert skisse samt beskjed fra kunstnerne 
ang. hvordan kunsten skal monteres 

17.10.2022 

Oppdatert kunstplan med vinner og 
begrunnelse 

18.10.2022 

Ferdigstillelse kunst 01.05.2023 

 

 


