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Intro
Elevrådet og ByVerkstedet møtes 



Warsan / Kishani / Thirishana / Janne / Hannah / Mona

PROSJEKTGRUPPA fra elevrådet 



PROSJEKTKONTOR
Linderud Gård



Workshops



Workshop 1
Felles visjon for prosjektet





● Vi vil ha et trygt miljø
● Vi vil gjøre skolen mer inkluderende
● Vi vil ha et fargerikt område



“SKOLEGÅRDS-PROSJEKTET” bytter navn til:



Workshop 2
To konsepter blir til





Elever fra flere trinn avgir stemme digitalt...



...og forteller om hva de liker å gjøre på fritiden



Arena 365!
“Vi ønsker en fargerik arena for lek og spill, 
hvor det også er en mulighet å sitte ned, 

spise, og snakke sammen.

En plass man vil henge selv etter skoletid”

konseptet som fikk flest stemmer er...



Workshop 3 
utforming av installasjoner



Visuell profil



Design redesign + prosjektgruppa
= Skilt og port til Linderud gård

Visuell profil



Byggedager
video invitasjon

https://www.facebook.com/bydelbjerke/videos/166120230968654/






















Åpningsdag









Tilbakemeldinger



“Om jeg flytter fra Linderud så 
vet jeg at jeg har laget dette!”
Elev som deltok med å male skolegården

“Dette er første gang jeg har 
bygget noe […] jeg trodde ikke 
at jeg kunne lage noe så fint”
Elev fra som var med på å bygge benk til skolegården

“Det er så viktig at prosjekter 
som dette skjer. Jeg håper 
dette bare er en begynnelse”
Far som deltok frivillig etter arbeidstid

“Dette er SÅ gøy!”
Lærer som deltok under byggedagene



“Jeg har bodd på Linderud i 60 
år og har aldri sett at det har 
vært så fint her før” 
Nabo, om den oppgraderte porten til Linderud Gård

“Har dere designet de benkene?! Nå ble 
jeg nesten litt sjalu. Sånne burde vi jo 
hatt rundt dammen på Linderud Gård”
Representant fra Museene i Akershus

“Jeg har tenkt lenge at noe kan gjøres 
med skolegården. Det er fantastisk at 
det faktisk skjer og at elevene får være 
med på det selv”
Lærer

“Jeg ser at jentene har fått et 
bedre samhold”
Lærer

“Det blir kult når jeg begynner 
på ungdomsskolen, fordi da 
kan jeg se på det jeg har laget i 
friminuttene”
Elev fra mellomtrinnet



Prosjektet har bidratt til:
Mestringsfølelse blant elever 

Økt samhold på tvers av trinn

Eierskap over omgivelsene på skolen og i nærområdet

Glede for naboer

Økt engasjement blant elever, lærere og foreldre

Tredjepartsaktører har vært imponert over elevarbeid → holdningsendring

Deltakere har lyst til å jobbe videre med å gjøre skolegården bedre for alle 



NRK Supernytt

https://tv.nrksuper.no/serie/supernytt/MSUB02014118


Tusen takk til 
prosjektgruppa og til 
alle som deltok!

Vi gleder oss til 
Linderud FargeLab 2.0


