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Drammen vgs.  

LP mål Læringsmål Lav kvalitet
1-2

Middels kvalitet
3-4

Høy kvalitet
5-6

Karakterisere og 
vurdere uterom i 
nærmiljøet.

Eleven skal lære å finne ut 
hvilke begrensinger og mu-
ligheter tomta har i forhold 
til sitt bygg, og byggets 
bruksområde.

Jeg klarer å finne egen-
skaper ved tomta.

Jeg kan forklare 
hvorfor noen av 
egenskapene til 
tomta er godt egnet 
til mitt formål. 

Jeg kan forklare hvorfor 
denne tomta er spesielt 
egnet for oppdraget mitt, 
og finne klare kjennetegn 
på tomtas egenart.

Eleven skal lære hva kom-
munens reguleringsplan 
sier om tomta.

Jeg har funnet tomta på 
kartet og lest regulering-
splanen på kommunens 
hjemmeside.

Jeg har funnet tomta på 
kartet og forstått regule-
ringsplanen som ligger på 
kommunens hjemmesider.

Jeg har funnet tomta på 
kartet og tatt i bruk regu-
leringsplanen som ligger 
på kommunens hjemme-
sider, og klarer å se dette i 
forhold til mitt produkt.

Eleven skal lære seg å 
plassere sin SketchUp-
modell riktig på tomta og i 
tilnærmet størrelse.

Jeg klarer å montere 
ett printscreen av mitt 
prosjekt på plakaten min.

Jeg klarer å tilpasse stør-
relsen på prosjektmodellen 
min til målestokken på 
bildet mitt av tomta.

Jeg behersker målestokk 
og kan begrunne hvorfor 
målestokken stemmer i 
min modell i forhold til 
både kart og bilde.

Ferdige plakater som presenterer ulike forslag til et nytt nasjonalt 
senter for innovasjon på Holmennokken i Drammen. Øverst fra 
venstre: Ane Opsahl Magnussen, Eivind Hajem, Camilla Sofie Huseby 
Øen og Ingvild Krokli Gaathaug, 

På SSP FO ved Drammen videregående skole jobber lærerne grundig 
med vurdering. Her er et utdrag fra kjennetegn på måloppnåelse til 
den ovennevnte oppgaven. 

Årets ildsjelpris ble tildelt fagmiljøet ved Drammen videregående skole. For første gang har en 
skole i Buskerud fått prisen. – Å få en slik pris er en anerkjennelse. Den betyr mye for skolen, 

fagfeltet og for våre lærere, sier undervisningsinspektør Gro Ebbestad. 

Skolen satser på SSP FO ved blant annet å legge til rette for 
verksteder, utstyr og materialer slik at elever og lærere kan være 
nytenkende og innovative. – Det betyr mye å ha spesialrom til 
praktisk arbeid med design, arkitektur og kunst. Vi jobber mye 
med nytenkning med hensyn til de krav som ligger i opptak til 
høyere utdanning, forteller Ebbestad. 

Nasjonalt senter på Holmennokken
Nylig har tredjeårselevene på SSP FO ved skolen arbeidet med 
å lage forslag til hvordan et nytt Nasjonalt senter for innovasjon 
skal se ut. Senteret skal være et signalbygg og lokasjonen er Hol-
mennokken i Drammen. Elevene har selv bestemt plassering på 
tomta og tatt utgangspunkt i tegninger fra Drammen kommunes 
tekniske avdeling når de har tegnet plantegninger. Grunnflaten 
til senteret skal være på minst 800 kvadratmeter og et krav har 
vært at elevene må ta hensyn til hva kommunens regulerings-
plan sier om tomta. Sluttproduktet er en presentasjonsplakat, 
og i prosessen har elevene brukt digitale verktøy. Bygningen er 
tegnet i SkethUp, eller ved bruk av andre aktuelle 3D-program-
mer (for eksempel  Autocad eller Blender). Tegningen har blitt 
bearbeidet i Photoshop og montert på foto av tomta som viser 
bygget i dets rette omgivelser. Elevene har rendret bildene, slik at 
bildene får et godt og enhetlig uttrykk på den endelige plakaten. 

Inspirert av Snøhetta
Eivind Hajem ønsket å i sitt forslag å bruke enkle former, satt 
sammen på ulike måter. Siden oppdraget var å lage et signalbygg 
har Eivind laget et hundre meter høyt bygg, som består av to tårn 
som er koblet sammen med en lavereliggende seksjon. Han har 
blitt inspirert av Snøhetta og formen på istapper. Hajem tegnet 
først senteret i 3D-programmet Blender. Deretter tegnet han 
Holmennokken, Bragernes, Strømsø og de tilhørende broene, 
basert på informasjonen han fikk ut av et kart. Dette gjorde han 
for å se hvordan senteret kom til å føye seg inn i landskapet og 
omgivelsene. Til slutt ble det jobbet med bakgrunnen der en 
rekke fotografier ble satt sammen til et panorama i Photoshop. 

Oppgaven er laget av Bård Holten og Elisabeth Grande. 
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