
Fra ide til ferdig bygg
K104 - nye Romsdal videregående skole

Ivar Rød, rektor – Kjell Inge Ugelvik, ass rektor



Romsdal vgs – en kort presentasjon

• Stor, kombinert videregående skole i Molde
– 950 elever og 200 ansatte (kapasitet)
– 200 elever i ulike voksenopplæringstilbud
– 150 elever ved skoleavdelinga ved Hustad fengsel

• I takt med regionalt næringsliv, med fokus på kvalitet, 
kreativitet og kultur for læring

• Mål: Å gjøre elevene ettertraktet og 
kvalifisert for framtida



Grønt skifte - viktig for dagens unge?

SPENNENDE!
MOTERIKTIG

MILJØVENNLIG
«GODT Å TA PÅ»

VELDUFTENDE
GOD ATMOSFÆRE
GODT INNEKLIMA

GLEDE!





Hva har vært viktig for oss?

• Åpent, med vindu inn til alle klasserom og verksteder
…men også lukket og trygt for elever og ansatte

• Fellesarealer «i midten» som bidrar til møteplasser 
på tvers av fag og avdelinger

• Godt inneklima (frisk luft - lukt av tre) i lyse, gode 
læringsarealer

• Lærerarbeidsplasser tilrettelagt for samhandling
• Sammenføyninger med eksisterende bygg



Ny skole - Effekt på skolemiljøet?

• Rapport: Evaluering av måloppnåelse ved Romsdal videregående skole – ett år etter ferdigstillelse 
(Møreforsking)

• Hovedinntrykk: både ansatte og elever er fornøyd med byggets estetikk
• Ansatte er fornøyd med hvordan rommenes utforming legger til rette for muligheter i 

undervisningen
• Ansatte og elever alt i alt er fornøyd med ulike rom og deres funksjoner, spesielt når det gjelder 

møblement, belysning og plass
• Mange av rommene har forbedringspunkter særlig relatert til inneklima, spesielt temperaturene i 

undervisningsrommene i vinterhalvåret (og sommerhalvåret), luftkvalitet og i enkelte rom også 
solskjerming

• Både spørreundersøkelsen og undersøkelser av søkertall de siste tre år, gir indikasjoner på at 
nybygget har vært av betydning for antall/ andel søkere



Spørsmål om ulike karakteristika (prosent)



Første massivtre-leveranse 9. mai 2016 klokka 12:10



















Ivar Rød: ivar.rod@mrfylke.no
Kjell Inge Ugelvik: kjell.inge.ugelvik@mrfylke.no
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