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VEDR: Interessentanalyse Harestua skole
Hensikten med denne interessentanalyse er å få frem alle ønsker som brukere måtte ha og avklare i
hvilken grad de påvirker utvidelsesprosjektet. Prosjektgruppen vil vurdere alle ønskene og avklare
disse med byggherre og i hvilken grad de skal tas med i utvidelsesprosjektet. Analysen vil også inngå
som informasjonsinput til ARK før han gjør sine vurderinger og kommer med sine forslag. I
vurderingen av ønskene vil det bli sett på om tiltaket:
 Er rent praktisk å gjennomføre og uten for mye ombygging
 Passer til overgripende layout/oppdeling av skole
 Har et fornuftig og budsjett messig kostnad
Brukere av skolen kan i dag kategoriseres i to typer brukere, de interne og de eksterne. Dette er
markert i tabell under.
Det er kommunens målsetting at skolen skal bukes mest mulig også utover generell skoletid. Dette er
tilfelle i ganske stor grad.
Det er holdt informasjonsmøte med eksterne interessenter 18.11.15. Det vil bli et tilsvarende
oppfølger møte etter at ARK har gjort sine første vurderinger og laget skisser til alternativer. Dette
blir primo januar.
Mange brukere representerer ulike lag og foreninger. Deres ønske er kun å kunne leie forsamlingseller møtelokale. Møte hyppighet er fra sjelden til ofte. Skolen selv har også behov for
forsamlingslokale og med skoleavslutning som den sørste gruppen mennesker. Ja så stor at man må
dele opp i en avslutning for barnetrinnet og en for ungdomstrinnet. Det er ingen målsetting med å
kunne huse begge disse samtidig. Noen sang og musikk aktiviteter ønsker seg litt større areale.
Generelt er målet å komme frem til den beste sambruksløsningen og som flere interessenter er godt
tjente med.
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Eksterne brukere med kommentarer fra interessentmøtet
L.
nr
13

Beskrivelse
(rom/funksjon)
Skolekorpset i
Lunner

Interess-entens
rolle
Bruker av gymsal
som øvingsrom

14

Hadeland
Janitsjar
Harestukoret

Bruker av gymsal
som øvingsrom
Bruker av gymsal
som øvingsrom

15

Synspunkter, ønsker og forventninger
Kommentarer fra interessentmøte:
Behov for kombinert øvingsrom og mindre areal for konsert. Gymsalen egner seg dårlig som
øvingsrom pga akustikk. Samfunnshuset som konsert areale er et enda dårligere alternativ.
Aktivitetshuset, kapellet, kan brukes, men det er lite og tar max 50 personer.
Håkon Hermansen, (lydmann i flere sammenhenger i området):
Flere ser ikke for seg gymsalen som noe egnet konsertlokale. Stiller spørsmål om det ligger på rett
plass. Kulturfolk sirkulerer andre steder?
Anbefaler riving av scenen og frigi areale. Bedre at utøvere står nede på gulvflaten. I dag blir
scenen ikke brukt til annet enn styrkerom og lager av utstyr. Lyd «bærer heller ikke ut» av scenen.
Opptredner i dag blir heller holdt fra midt på gulvflaten og rettet på tvers kontra på langs som ville
være det naturlige. Publikum i halvsirkel rundt utøvere. Fungerer ganske bra.
Det er mange konserter i løpet av året. 2x4 ganger pr år for Barne/ungdoms-trinnet. Totalt ca 30
større opptredner pr år
Avklare om man skal gå for konsertareale eller heller gå for å bare benytte gymsalen som
øvingsareal.
Rekruttering er viktig og for å sørge for dette må det tilbys gode forhold som legger til rette for
dette både mht øvings og fremføringsfasiliteter.
Sammenfallende behov og ønsker som Skolekorpset. Har i dag lokaler på Gran, men ønsker
tilholdssted på Harestua
Sammenfallende behov og ønsker som Skolekorpset.
Kommentarer fra interessentmøte:
Skape verdi som sted. Kultur. Mange mennesker knyttet til Mange mennesketyper. Må være kultur.
Se heleheten for hele bygda.
Hva slags innspill er på en måte reelle? Hvor kommer initiativet til avstatt budsjett med 540’ fra?
Hva skal det dekke? Trolig er det bare «satt et tall»?
Gymsal kan være stor nok. Må være godt egnet for at aktører skal få vist seg. Dette må til for å sikre
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L.
nr

Beskrivelse
(rom/funksjon)

Interess-entens
rolle

16

Kulturbruket

Ikke bruker ennå

17

Teater- gruppe
(BES)

Bruker av gymsal
som øvingsrom

18

Bildende kunst

19

Autismeforeninge
n(BES)

20

21
22

Bruker av
svømmehall og
klasserom,
naturfagrom
Husflidslaget
Bruker av naturfag
rommet til møter
og kurs. 1x/uke.
Hestesportgruppe Bruker av naturfagrommet til møter
Trafikkskole
Bruker av
klasserom til

Synspunkter, ønsker og forventninger
god rekrutering.
Kommentarer fra interessentmøte:
K&H med fotograering, maling, tegning, bilder og fremkalling har lokale på gamle, ha atlie for
utstilling
 Kulturrådet. Samarbeid med kulturskolen, rammeplan 2018
Hvordan skal kulturskole funke for eksempel mot Gran kulturhus? Fortsette å kjøper tjenester der?
Savner policy fra kommunen. Kommunen må ha kulturskolen selv. Kulturrom på Jevnaker kan være
et eksempel på hvordan man «fått til mye ut av lite».
Kommentarer fra interessentmøte:
Det er forholdsvis mye teatervirksomhet i bygda og det tidligere Moreneteateret hadde 2
fremføringer pr år. Denne aktiviteten ligger nå litt nede. Gode øvingsrom er viktig for å kunne ta
opp igjen denne aktiviteten.
Kommentarer fra interessentmøte:
Ønsker at gymsal blir ombygget til kultursal og ikke skal kunne brukes som «reserve gymsal».
Ønsker bedre forhold for K&H med fotograflink, maling, tegning, bilder og fremkalling.
Utstillingsareal for bildende kunst ønskes.
Ønsker bruk av rom for møter.

Ønsker bruk av rom for møter.

Ønsker bruk av rom for møter.
Ønsker bruk av rom for møter.
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L.
nr

Beskrivelse
(rom/funksjon)

23

Forskerfabrikken

24

Hakadal
sledehundklubb

25

4H

26

Lokal bruk –
bursdager,
klassefester,
konfirmasjoner
mm
Harestua
idrettslag med
underavdelinger

27

Interess-entens
rolle
trafikalt grunnkurs,
eller sløydsal.
Bruker av naturfag
rommet til årlige
kursuker. 1x/år.
Bruker av gymsal ei
helg hver høst til
seminar
Bruker av generelle
rom
Bruker av SFO,
kantine og
skolekjøkken

Synspunkter, ønsker og forventninger

Bruker av gymsal

Behov som møterom og forsamlingslokale, for eksempel ved egne møter, kurs og samlinger
Kommentarer fra interessentmøte:
Ønsker å beholde garderober i forbindelse med indrettsbane. Arena garderober blir for langt unna.
Om disse faller fra må de isteden kunne bruke garderober i forbindelse med svømmeanlegget.
Kanskje ikke så aktuelt lenger når Arena hallen er tatt i bruk.
Bruker av gymsal og garderober første uka i skolens ferie
Kanskje ikke så aktuelt lenger når Arena hallen er tatt i bruk.

28

Tine fotballskole

Bruker av gymsal

30

Senior- dansen

31

Gubbe- trimmen

32

Frivillighets-

Bruker. Skal være i
idresshallen
Bruker. Skal være i
idresshallen
Ikke bruker i dag

Ønsker bruk av rom for møter.

Ønsker bruk av større rom for seminar, 1x/år.

Ønsker bruk av større rom for landsomfattende leir, 1x/år.
Ønsker bruk av rom for møter.

Kanskje ikke så aktuelt lenger når Arena hallen er tatt i bruk.
Ønsker lagringsplass, møtelokake og kontor?

Side 4 Interessentbehov+etter+møte+20151911+-+webversjon

L.
nr

Beskrivelse
(rom/funksjon)
sentralen Lunner
kommune

Interess-entens
rolle

Synspunkter, ønsker og forventninger
Trolig skal de kun ha arealer i LK rådhus?
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Dato: 30.09.15
HR Prosjekt AS
Rolf Aase
PL
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