
Ballbaneparken på Nordstrand - et prosjekt for 
samvær, lek og idrett for barn og ungdom. 

 

Prosjektmålet er et nytt etterlengtet og attraktivt nærmiljøområde for samvær, idrett og lek 
i tilknytning til Nordstrand skole og nye Nordstrand ungdomsskole, som stimulerer til 

aktivitet, samvær og fellesskap på tvers av alder og gruppetilhørighet. 
 

• Foreldrerådet Nordstrand skole har etter søknad mottatt 1,38 millioner kroner i støtte fra 

Sparebankstiftelsen DNB for å oppgrader den gamle ballbanen på Nordstrand skole. Gaven 

ble overrakt fredag 8. desember i Sparebankstiftelsens lokaler. Tilstede var to elever fra 

elevrådet, ansatt ved skolen og FAU-leder.  

 

• Elever, skolen, Foreldrerådet og FAU har ventet i 10 år på å få oppgradert den gamle 

skolegården som har fungert utilfredsstillende som sosial møteplass for 500 elever og 

nærmiljøet til Nordstrand skole og hele skolekretsen. Gleden var derfor stor da Nordstrand 

skole i fjor endelig sto øverst på Undervisningsbyggs liste for oppgradering.  

 

• I vår sto det nye klatrestativet og husken ferdig i den nedre delen av skolegården. Det er blitt 

svært populært i skole- og AKS-tiden, men også som møteplass for familier på fritiden. Det er 

skolens ansatte, foreldre og elever veldig glade for.  

 

• Undervisningsbyggs oppdrag omfatter også oppgradering av skolens gamle ballbane på øvre 

skolegård, men for å realisere denne delen av prosjektet har det manglet prosjektering, og - 

ikke minst - finansiering.  

 

• På Foreldrerådets årsmøte i fjor besluttet derfor foreldregruppen å benytte egne 

dugnadspenger for å realisere drømmen om en ny ballbanepark som et attraktivt 

nærmiljøområde for idrett og lek, barn, ungdom og familier - i og utenfor skoletiden. Siden 

pengene ikke alene er nok til å finansiere prosjektet, søkte Foreldrerådet ved FAU og 

Skolegårdsutvalget i høst om støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.  

 

• Både elever, foreldre, FAU og skolens ansatte er svært glade for gaven på 1,38 millioner 

kroner fra Sparebankstiftelsen DNB som skal være med å finansiere ny ballbanepark på 

Nordstrand skole. Med denne gode støtten fra stiftelsen vil den nye ballbaneparken bli svært 

attraktiv for elever i skole- og AKS-tiden, men også som sosial og aktiv møteplass for barn, 

ungdom og familier på fritiden. FAU er derfor svært glade også for den støtten som er 

mottatt av Nordstrand Vel og Ljan Vel til prosjektet.   

 

• FAU og Skolegårdsutvalget har samarbeidet med Undervisningsbygg om å prosjektere den 
nye ballbaneparken, slik at den tilfredsstiller offentlige krav til flerbruksformål, sikkerhet og 
vedlikehold. Ballbaneparken vil erstatte den gamle fotballbanen bak Nordstrand skole og 
romme to ballbaner istedenfor dagens ene med nye og ulike flerbruksunderlag.  

 

• FAU og Skolegårdsutvalget vil ha tett dialog med Undervisningsbygg i tiden fremover, og 

håper og tror ballbaneparken ferdigstilles i løpet av sommeren 2018. 

 

 


