
Oslo Byklasserom

- Et sted for nysgjerrighet, kunnskap og felleskap



Hva og hvem
• Oslo Byklasserom skal være et sted der Oslo regionens grunnskoleelver

inviteres for å prosjektere og utvikle ideer som skal komme regionen til
nytte. 

• Gjennom grunnskolen får alle mulighet til å benytte toppetasjen. Rommet
skal motivere og engasjere. Bidra til nytenking og innovasjon. 



Hvordan

• En uke +/- kan elever få bruke arealet sammen med lærerer og 
koordinatorer for å utvikle ideer til prosjektering.
• Prosjektet skal ha et samfunnsnyttig formål som kan gi Oslo det lille 

ekstra. Gjerne innen miljø, klima eller omsorg for Oslos innbyggere.
• Eksempel: Sy-om-kurs. Fikse og gi nytt liv til slitte klær som kan brukes 

videre, gis bort o.l.
• Elever skal sammen utvikle ideene sine, og lære hvordan 

prosjektbasert arbeid fungerer. 



Hvordan

• Klasserommet kan brukes gjennom egne interne konkurranser, eller 
gå på rundgang for alle skolene i regionen. F.eks. alle 9. klasser, med 
hver sine dager, uker, alt etter som. 
• Arealet skal inneholde bibliotek, slik at elevene kan lære innhenting 

av data og det som følger med det. 
• Det skal også være en eller flere saler til foredrag, møterom, og et 

stor work-shop område. 



Informasjon

• AKTØRER: Oslo Byklasserom må driftes av flere parter. Et samarbeid 
mellom Oslo kommune, med skoler, samt ulike aktører innen relevant 
næringsliv.

• PLASSERING: Klasserommet har en utmerket plassering i sentrum av 
Oslo ved jernbanestasjonen. På denne måten er det et nært 
knutepunkt for elever som må reise inn til sentrumskjernen. 



Hvorfor Oslo Byklasserom

• Fordi elever trenger å føle seg sett og prioritert.
• Oppmuntre til nytenking og innovasjon.
• Gjennom grunnskolen vil alle få mulighet til å benytte arealet.
• Bidra til et sterkere fellesskap.
• Bidra til en bærekraftig utvikling.
• Bidra til en bedre by. 
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