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Byggeplassen

På Breidablikk ungdomsskole har vi valgt 
å tilnærme oss de ulike retningene på vi-
deregående skole og møte med yrkeslivet 
ved bl.a. å gi elevene et praktisk prosjekt. 
På 8. trinn startet vi våren 2008 et husby-
ggingsprosjekt, der elevene skulle være 
med på hele prosessen fra tegnebrettet, 
via det å bygge huset, og til slutt å lage 
prospekt, og å selge det. Underveis skulle 
de få møte ulike yrkesutøvere og veiledere 
til utdanningsprogrammer. Dette har vært 
en spennende prosess, som elevene har fått 
mye positivt ut av.

Hva går prosjektet «byggeplassen» ut på? 
Prosjektet ”Byggeplassen”, er et teoretisk 
og praktisk prosjekt som løper over 5-6 
skoledager, der det praktiske fokuset lig-
ger på å reise et modellhus. For at en tomt 
og et hus skal bli ferdig, er det mange yrk-
er som inngår. Elevene får møte eksterne 
personer underveis og skal notere stikkord 
om utdanning og tanker om de ulike yrker 
i et eget arbeidshefte. Her skal de også 
fordype seg innen et yrke og finne ut mer 
om aktuell utdanning.

Tinnet, som bestod av 162 elever, deles 
inn i grupper à 5-6, hvor hver enkelt får 
ulike titler med egne ansvarsområder. By-
ggmester er hovedansvarlig og har med seg 
arkitekt som nestleder og murer, snekker, 
elektriker og evt. maler. Ved kun 5 med-
lemmer på byggelaget, er det byggmester 
som ikler seg den siste hatten. Han har 
også totalansvar for entreprisen, men det 
er et felles ansvar for at hus, tegninger, 
prospekt og arbeidshefter leveres siste dag 
kl 11.00. Det betyr at de som eventuelt blir 
først ferdig med ”sitt område” går i gang 
med prospekt og salgspresentasjon. 

De ulike ”byggeplassene” får utdelt avde-
ling i basen der byggingen skal foregå. 
Dette er gruppenes faste tilholds-sted ved 

arbeidet, mens trinnet ble samlet felles om 
morgenen og delt i 2 og tre store grupper 
ved besøk.

Bygningssjefene, under plan og bygnings-
rådet (lærerne), har egen ”kontorpult”, 
slik at byggmesteren og hans arbeidere 
kan søke om hjelp dersom det er noe de 
lurer på under byggeprosessen. Bygn-
ingssjefene fungerer som veiledere og 
”overfagmenn/damer”. Materiell kan også 
hentes på dette ”kontoret”.

Hva skjer på ”byggeplassen”
Vår tidsplan for prosjektet var 5 dager. Det 
viste seg underveis at vi trengte mer tid og 
la til en dag med utelukkende byggevirk-
somhet.
 
Dag 1
Før man kan føre opp et hus, må man lage 
tegninger på huset. Elevene skal derfor 
møte et par arkitekter denne dagen, og lage 
en tegning av et hus etter ”byggplassarbei-
dernes” valg. Dette kan være et nymotens 
hus med ”fancy” arkitektur eller et mer 
tradisjonelt bygg. Her gjelder det å være 
kreative, men det viktige er at huset står 
på tomta som er delt ut og at huset har veg-
ger og tak. Det er viktig at byggmesteren 
tar vare på tegningene, disse skal de bygge 
huset etter. Mål for dagen er at tegningene 
skal være godkjente før vi går hjem.

Dag 2
Denne dagen bruker vi til å møte ulike 
yrker. Elevene skal bli bedre kjent med 
ulike håndverksyrker, blant annet utdan-
ningspersonell innen elektriker, murer, 
rørlegger, tømrer osv som kommer for å 
presentere sine yrker og ”selge” dem. Det 
er ventet at vi etter lunch skal kunne beg-
ynne med byggingen. De som ikke fikk 
fullført tegninger eller godkjent dem i går, 
må få dette ferdig, før materialer deles ut. 

UV er en forkortelse for utdanningsvalg, og er et nytt fag i ungdoms-
skolen. Faget skal gi elevene mer informasjon og veiledning i forhold 
til valg av utdanningsretning ved videregående skole og et innsyn i 
ulike yrker. Målet med UV i tre år på ungdomstrinnet, er at langt flere 
fullfører påbegynt utdanning på videregående, da de vil velge ut i fra 
kunnskap og ikke foretar mer eller mindre tilfeldige valg. 

Dag 3
Elevene møtes på ”byggeplassen” og 
starter/fortsetter bygging av hus. De får 
utdelt både tomt og materialer til hus, og 
strøm til lys for den ”byggeplassen” som 
ønsker det. Saksbehandler fra Teknisk etat 
i Sandefjord forteller om kommunens del 
i en byggeprosess. Det vil også komme to 
byggmestere og sirkulere mellom bygge-
plassene som veiledere.

Dag 4
Elevene møter på ”byggeplassen”, og ar-
beider videre med bygging av hus. Denne 
dagen fortsetter som mandagen, men vi 
vil i løpet av dagen få besøk fra eien-
domsmegler, bank og forsikring. Trinnet 
vil bli delt i to eller tre. 

Dag 5
Ekstra dag lagt inn i løpet av prosjektet. 
Dagen er en ren byggedag! Samarbeidet 
er kommet godt i gang og alle er mer 
fokuserte.

Dag 6
Elevene møter på ”byggeplassen”, og fer-
digstiller husene. De skal i tillegg denne 
dagen lage prospekt over huset, slik at hu-
set kan legges til salg. Elevene skal denne 
dagen eventuelt møte en eiendomsmegler, 
en person fra bank og forsikring, even-
tuelt andre yrker som har med salg og eie 
av hus å gjøre. 

”Byggeplassen” stenger kl 11.00 denne 
dagen, og 11.35 vil en jury bestående av 
personer fra ulike yrker besøke de ulike 
”byggeplassene” og kåre huset med det 
beste designet og prospektet med den 
beste gjennomførelsen. De tre beste blir 
stilt ut hos en eiendomsmegler. Altså med 
seieren kommer ære og berømmelse! 

  Av Tine Mathisen og Andre Rivelsrød, Breidablikk ungdomsskole

“Byggeplassen” er lagt ut på nettet så 
flere har mulighet til å benytte seg av dette 
prosjektet. På adressen: http://www.san-
defjordskolen.no/breidablikk/bygge-
plassen/ er det mulig å følge prosjektets 
gang, den tverrfaglige delen av prosjektet, 
arbeidsheftene og informasjonsskriv. Dette 
kan være til god hjelp dersom man ønsker 
å gjennomføre prosjektet “Byggeplassen”.

Helikopterplassen
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Ivrige “Arkitekter” Stenderverket til ett av husene

Elevene setter opp kledningen på huset sitt Maling av ett av husene

Kobling av strømkretser, blant annet til helikopter-
plass på taket

Hus med basseng Moderne arkitektur

Tester om strømmen fungerer som den skal Prospekt  med 3D tegning av huset


