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POE - systematisk og helhetlig
evaluering av bygninger
I flere europeiske land og i Australasia er POE (Post
Occupancy Evaluation) en utbredt og etablert
praksis. Hensikten med POE er å kartlegge
bygningers funksjonalitet og egnethet til formålet, for
så i neste omgang å benytte kunnskapen til
forbedringer av eksisterende bygg og i prosjekter for
nybygg.
Chris Watson har evaluert 3-400 ulike bygninger og
ca. en tredjedel av disse er barnehage- og
skolebygninger. Watson er antakelig den i verden
med størst og bredest erfaring på feltet. Watson
gjennomfører for tiden flere POE i Norge.
Les mer om POE her >

Dansk interesse for
norsk inneklima
Dansk Center for
Undervisningsmiljø (DCUM) til
Norge for å lære om inneklima i
norske skoler.
Utdanningsdirektoratets
rådgivningstjeneste for fysisk
læringsmiljø tok imot delegasjon i
Oslo, og DCUM fikk en tredagers
innføring i hvordan man i Norge
på alle nivåer, jobber for et godt
inneklima i skolene.
Les mer her >

Hvordan skape et
helhetlig læringsmiljø?
«Hur skapa helhet i lärmiljö –
fysisk, kultur, organisation – för
varje elev?» Dette er tittelen på
plenumsforedraget som Magnus
Blixt vil holde under høstens
konferanse for fysisk læringsmiljø
i Trondheim. Magnus Blixt jobber
som rektor på Glömstadskolan i
Huddige sør for Stockholm, og er
i tillegg kjent som en aktiv
foredragsholder, blogger og
forfatter.
Les mer her >

Voksne som impulsskapere i uterommet
- Refleksjon rundt ny
rammeplan og personalets
oppdrag
Det fysiske miljøet og de
estetiske og materielle valgene vi
gjør, har avgjørende betydning
for barns utvikling, lek og læring.
Pedagogene må derfor stadig
tenke nytt og utfordre seg selv.
Les mer her >

Finland: Nye læreplaner fører til
endringer i fysisk læringsmiljø
I Finland pågår for tiden et av Europas mest
ambisiøse skoleutviklingsprosjekt. Tradisjonelle
skolebygg med klasserom og pulter på rekke byttes
ut med fleksible bygg med mer åpne planløsninger i
tråd med det nye læreplanverket. Over hele landet
bygges eksisterende skoler om og nye skolebygg tas
i bruk.
Nettstedet CityLab.com publserte i nylig en artikkel
om endringene som for tiden pågår i finsk skole.
Les mer her >

Femte sesjon for OECD GNEELE arrangeres i Oslo
Femte sesjon for OECD GNEELE (Group of National Experts on Effective Learning Environments) skal
arrangeres i oktober 2017 og Utdanningsdirektoratet har tatt på seg å være vertskap. Møtet holdes 9.-11.
oktober i Oslo.
Les mer her >
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