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Oppdragets mandat og arbeidsform 
Innlandet fylkeskommune ønsket å utarbeide en plan for kunst til Ringsaker videregående skole. 
Oppdraget som kunstfaglig rådgiver ble gitt til Kristin Sæterdal. Oppdraget styres av et 
kunstutvalg som består av:  

• Hanne Varhaug Søberg, spesialrådgiver, leder av kunstutvalget  
• Per Edvard Berg, arkitekt for bygget  
• Berit Oline Røhr Hafsal, ansatt/lærer  
• Grete Øksdahl, brukerkoordinator/ass.rektor  
• Lene Martinsen, elevrepresentant  
• Sigurd Jægersborg Mathisen, elevrepresentant  
• Kristin Sæterdal, kunstfaglig rådgiver  

Per Kristian Ljødal, prosjektleder eiendom i Innlandet fylkeskommune er sekretær for utvalget. 
Kunstfaglig rådgiver har utarbeidet kunstplanen gjennom tre møter i kunstutvalget og ett særmøte 
med brukerrepresentantene og elevrepresentantene. På̊ møtene har mal for kunsten, steder for 
kunst, fremgangsmåter for bestilling av kunst, og valg av kunstnere blitt behandlet. Kunstplanen 
godkjennes av kunstutvalget.  

 

Beskrivelse av Ringsaker videregae̊nde skole 
 
Opprinnelige Ringsaker videregående skole ble oppført i perioden 1965 - 1977 
Det er nå gjennomført nødvendige ombygginger, etablering av tilleggsarealer og nødvendig 
rehabilitering av eksisterende bygg for a ivareta en helhetlig løsning som dekker skolens behov. 
Skolen framstår i dag som ny og helrenovert. Arbeidene ble ferdigstilt i 2018. Skolens hovedbygg 
med generelle undervisningsarealer og arealer for helsefag er rehabilitert, og det er bygd et nytt 
fellesbygg med hovedatkomst, lokaler for administrasjon og ledelse, kantine, bibliotek og 
spesialrom for realfag. I tillegg er det bygd et nytt verkstedbygg, kroppsøvingsbygg og kaldtlager. 
Et nytt auditorium er lagt sentralt i skoleanlegget mellom rom for yrkesfag og studiespesialisering. 
Det er lagt vekt på̊ sentral plassering av hovedinngang med kantine, elevtjenester, bibliotek, 
ledelse, samt arbeidsplasser for lærere. Det eksisterende hovedbygget har cortenstål i fasade fra 
opprinnelig byggeår. Det nye fellesbygget og auditoriet har trepanel, mens verkstedbygget i 
hovedsak har stålplatekledning. Verkstedbygget har store vindusfelt og framstår transparent. 
Samlet areal er ca. 15.000 m2 hvorav ca. 9.000 m2 er nye arealer og 6.000 m2 er rehabilitert. 
Utomhusanlegget er ferdigstilt med hellelagt areal ved hovedinngangen, plasser og gangveier 
med asfalt og flere grøntanlegg. I grøntanlegget i forkant av hovedinngangen er det forberedt 
med elanlegg for belysning av utvendig kunst. 
Skolen er dimensjonert for 800 elever og 160 ansatte, og har følgende utdanningsprogram: 
Byggteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service og samferdsel, teknikk og industriell 
produksjon, Studiespesialisering. 
 

Kunstens overordnede mål 
• Kunsten skal ha høy kunstnerisk kvalitet 
• Kunsten skal forholde seg til skolens verdier: Respekt – vekst – samhold  
• Kunsten skal kunne relateres til opplæringen 

 



Kunstprosjektene 
 
Skulpturell kunst ved hovedinngangen, budsjettramme 940.000, -  
 

 

Det skal gjennomføres en lukket konkurranse med tre inviterte kunstnere/kunstnergrupper om å 
levere forslag til utforming av skulpturell kunst på grøntarealet foran hovedinngangen. 
Kunstutvalget ser dette som et naturlig sted å profilere skolen. Det har også̊ i byggeprosessen 
vært påtenkt kunst på dette stedet, derfor er det tilført strøm til stedet som kan benyttes til 
kunstprosjektet. Dette kunstprosjektet vil oppleves av alle som kommer til skolen og av 
forbipasserende på den offentlige gangveien. Kunstutvalget ved kunstfaglig prosjektleder 
utarbeider et konkurranseprogram som beskriver bestillingen og gjennomføringen av 
konkurransen. Vinneren av konkurransen får oppdraget, de to andre får honorar for deltagelse på 
kr. 30.000, -. Kunstutvalget har gjennomgått en rekke kunstnerskap etter forslag fra kunstfaglig 
rådgiver. På bakgrunn av oppdraget har kunstutvalget besluttet å invitere følgende 
kunstnere/kunstnergrupper til konkurransen:  

• Linda Bakke  
• Mari Røysamb og Ole Rosén  
• Geir Stormoen  

Linda Bakke https://www.lindabakkeproductions.com 

Bakke holder til på Stange, Innlandet fylkeskommune. Hun har utført en lang rekke 
kunstprosjekter i offentlige rom. Bakke behersker store skulpturelle tredimensjonale uttrykk og 
har et energisk og ofte kraftfullt uttrykk. 

Mari Røysamb og Ole Rosén http://www.mariroysamb.no 

Røysamb og Rosén er et kunstnerpar som bor og arbeider i Oslo. De har sammen utført en rekke 
kunstprosjekter i offentlige rom. Deres verk er ofte lekne i form av at de forstørrer opp kjente 
gjenstander som spilledåser og bocciaspill. De har også̊ laget mer poetiske verk, både figurative 
og konseptuelle.  

Geir Stormoen https://www.geirstormoen.com 

Stormoen (f. 1942, Elverum) bor i Brumunddal. Stormoen har utført en lang rekke kunstprosjekter 
i offentlige rom. Hans uttrykk er både modernistisk og inspirert av natur og geometri. Han har i 
2011 utført skulpturen Kongle i Brumunddal.  



Samlingssted i Borggården, budsjettramme 1.200.000.-  
 

 

Det skal gjennomføres en lukket konkurranse med tre inviterte kunstnere/kunstnergrupper om et 
kunstprosjekt som ved hjelp av ulike fysiske virkemidler danner en møteplass hvor det kan foregå 
opplæring, samlinger, kulturelle og sosiale aktiviteter. Det er viktig at fysiske, sikkerhetsmessige 
og praktiske begrensninger som for eksempel snømåking, brannbil og rømningsveier blir tatt 
hensyn til. Kunstnerisk utformete virkemidler kan være flyttbare amfi-elementer, skulpturelle 
elementer, veggmalerier, scene elementer, belysning og andre virkemidler. Belegget, det vil si 
dekket på bakken i borggården kan også̊ gjerne være endel av kunstprosjektet. Det er mulig å 
foreslå̊ samarbeid og involvering med skolens yrkesfaglinjer om byggingen, men det kreves ikke. 
Prosjektet kan inkludere andre kunstformer og det skal dokumenteres og lages en 
formidlingsplan. Kunstutvalget ved kunstfaglig rådgiver utarbeider et konkurranseprogram som 
beskriver bestilling og gjennomføring av konkurransen. Vinneren av konkurransen får oppdraget, 
de to andre får honorar for deltagelse på kr. 30.000, -. Kunstutvalget har gjennomgått en rekke 
kunstnerskap etter forslag fra kunstfaglig rådgiver. På bakgrunn av oppdraget har kunstutvalget 
besluttet å invitere følgende kunstnere/kunstnergrupper til konkurransen:  

• Marit Justine Haugen  
• Marius Dahl og Jan Christensen  
• Stefan Christiansen og Laila Kongevold  

Reserve: Jan Freuchen  

Marit Justine Haugen Haugen/Zohar Arkitekter https://www.hza.no 

Haugen er både kunstner og arkitekt og holder til i Oslo. Hun har gjort flere kunstprosjekter i 
grenselandet mellom kunst og arkitektur. Hun er eksperimentell i materialbruk og har utført en 
rekke skulpturer som også̊ fungerer som steder hvor det kan foregå ulike aktiviteter.  

Marius Dahl og Jan Christensen http://mariusdahl.org og http://www.janchristensen.org 

Dahl og Christensen er en kunstnerduo bosatt i Drammen (Dahl) og Oslo (Christensen) 
De har utført en lang rekke prosjekter i offentlige rom, også̊ store, komplekse formater. De jobber 
konseptuelt og tilpasser materialer og det kunstneriske uttrykket til det enkelte oppdraget.  

Stefan Christiansen og Laila Kongevold https://www.stefanchristiansen.com, 
http://www.lailakongevold.no 



Christiansen og Kongevold er et kunstnerpar som arbeider og bor i Fredrikstad. De har utført en 
lang rekke prosjekter hver for seg, men arbeider nå̊ sammen. De har et variert og frodig uttrykk 
og behersker ulike materialer og formater.  

Jan Freuchen https://janfreuchen.org/filter/commission 

Freuchen bor og arbeider i Oslo. Freuchen ble valgt som reserve i konkurransen på bakgrunn av 
prosjektet O.S.V. til Oslo biennalen 2019, hvor han sammen med en forfatter og en arkitekt laget 
et prosjekt på Økern med referanser til Oslo sin kunstsamling og Oslo sin infrastruktur. Freuchen 
har også̊ utført en rekke andre kunstprosjekter i offentlige rom.  

 

Veggbasert kunst i fellesrom/korridorer budsjettramme 360.000.-  

 

Eksempler pa ̊steder for kunst  

Kunstutvalget ønsker å invitere Tine Aamodt til å utføre 4-6 veggbaserte verk på utvalgte vegger i 
bygg fløy A og B. Aamodt er valgt til dette prosjektet basert på tidligere verk som viser en evne til 
å lage kunst som er i dialog med omgivelsene og tilfører stedet spennende romvirkninger og 
opplevelsesrikdom. 
Tine Aamodt sin hjemmeside: https://www.tineaamodt.no/public-art 



  

Eksempler pa ̊kunst av Tine Aamodt  

Tema for kunstprosjektet kan hentes fra kunstplanens overordnete mål, og/eller fra arkitekturen 
og omgivelsene på de valgte stedene. Det er ønskelig at kunstprosjektet forholder seg til og kan 
brukes i opplæringen. Steder, størrelse og antall kunstverk velges i samråd med kunstutvalget. 
Aamodt skal først utføre et skisseprosjekt, og siden levere en gjennomføringsplan som skal 
godkjennes av kunstutvalget før utførelse.  

 

Budsjett og fremdrift 
 
 

Budsjett:  
3 stk. kunstprosjekter 1.200 000,- / 940 000,- / 360 000,-  2 500 000  
5% kunstavgift     125 000  
Konkurransehonorar, 4 stk. x 30 000,-     120 000  
Uforutsette utgifter, innkjøp av kunst, diverse     250 000  
Skilt          5 000  
SUM   3 000 000  

• Oppstart desember 2019  
• Godkjent kunstplan april 2020  
• Oppstart skisseprosjekt/konkurranse mai/juni 2020  
• Gjennomføringsplan, utførelse og ferdig høst 2020 - vår 2021  



15. september 2022 
 
Ferdigrapport etter gjennomføring av kunstplanen: 
 
Kunstprosjektene: 

Skulpturell kunst ved hovedinngangen, budsjettramme 940.000, - 

Samlingssted i Borggården, budsjettramme 1.200.000.-  

Veggbasert kunst i fellesrom/korridorer budsjettramme 360.000.-  

Kunstprosjektene ble utført i henhold til kunstplanen. 

Tillegg: Eksisterende kunst 
Det ble gjort en stor jobb av deler av kunstutvalget og kunstkonsulenten med å velge 
ut ca. 100 bilder som fikk ny ramme og ble hengt opp i skolens fellesrom, møterom 
personalrom osv. Bildene ble tilpasset rommene og hengt opp på en 
gjennomarbeidet måte som gir lokalene et løft. 
 
Budsjett og fremdrift: 
Det ble satt av 250.000,- til uforutsette utgifter og dette kom godt med. Det ble 
behov for å støtte Vekst med 75.000 til fundament, og satt av 75.000 til innramming 
av eksisterende kunst. Det ble også tilført midler til å få utført arbeid på fundamenter 
for begge prosjekter.  
Det ble forsinkelser på ca. 1,5 år grunn av Korona, transport og 
produksjonsproblemer.  
Flere fra kunstkomiteen gikk ut av komiteen mot slutten av prosjektperioden, både 
elevrepresentantene og komitemedlemmer. 
 
Fro mer info om prosessen se referater og kunstplanen. 
 
 
 
 



 
 

Linda Bakke 
Vekst 
Bakke har tatt utgangspunkt i skolens motto: Respekt-vekst-samhold. Tre solsikkespirer i ulike utviklingsstadier 
symboliserer både elevenes og de tre årene de går på skolen. Skulpturene i polert rustfritt stål fungerer som 
speil og tar opp i seg omgivelsene. Plasseringen foran hovedinngangen er tilpasset skolebyggets arkitektur.  
Det ble avholdt konkurranse om oppdraget hvor tre kunstnergrupper deltok. Bakke vant konkurransen og 
Juryen skrev følgende om Vekst: 

Juryen mener det en god idé å bruke en solsikkeplante i ulike stadier som en metafor for vekst og samhold. 
Juryen tror det kan bli en fin dynamikk mellom de tre skulpturen, og at det de store skulpturer med myke buer 
kan bruke det store plassrommet foran skolen på en fin måte.  

Kunstutvalget har bestått av: 

• Hanne Varhaug Søberg, spesialrådgiver, leder av kunstutvalget  
• Per Edvard Berg, arkitekt for bygget  
• Berit Oline Røhr Hafsal, ansatt/lærer  
• Grete Øksdahl, brukerkoordinator/ass.rektor  
• Lene Martinsen, elevrepresentant  
• Sigurd Jægersborg Mathisen, elevrepresentant  
• Kristin Sæterdal, kunstfaglig rådgiver  
• Per Kristian Ljødal, prosjektleder eiendom i Innlandet fylkeskommune er sekretær for utvalget.  

Kunstutvalget mener stedet er et naturlig sted å profilere skolen. Dette kunstprosjektet kan oppleves av alle 
som kommer til skolen og av forbipasserende på den offentlige gangveien.  

Mål for kunsten, fra kunstplanen: 

• Kunsten skal ha høy kunstnerisk kvalitet  
• Kunsten skal forholde seg til skolens verdier: Respekt – vekst – samhold  
• Kunsten skal kunne relateres til opplæringen  

Innlandet Fylkeskommune  
2022 



 

 
 

Laila Kongevold og Stefan Christiansen 
...Trojaner? 
Kunstverket er inspirert av myten om den Trojanske trehesten med de skjulte krigerne som ble lurt inn i 
borggården i oldtidsbyen Troja i Lilleasia. En Trojaner brukes i dag som samlebetegnelse på skadevare og 
datavirus innen IT. Kretskortene er den fysiske manifestasjonen av datakraft. Skulpturene er forstørrelser av 
elekrokomponenter laget i teknisk porselen, rustfritt stål, bronse, aluminium og stein. Amfiet med 
plattformene er bygget i malmfuru. Materialbruk og proposjoner i borggården kunstnerne assosiasjoner til 
hvordan virtuelle verdener i dataspill er bygget opp, og da særlig arenaaktige rom i actionspill. Kunstnerne vil 
også sette fokus på hvor sårbar vår sivilisasjon er i forhold til et virusangrep.  
Hvis man setter de fire plattformene verket består av sammen til én bit danner de skolens grunnplan.  
Kunstutvalget har bestått av: 

• Hanne Varhaug Søberg, spesialrådgiver, leder av kunstutvalget  
• Per Edvard Berg, arkitekt for bygget  
• Berit Oline Røhr Hafsal, ansatt/lærer  
• Grete Øksdahl, brukerkoordinator/ass.rektor  
• Lene Martinsen, elevrepresentant  
• Sigurd Jægersborg Mathisen, elevrepresentant  
• Kristin Sæterdal, kunstfaglig rådgiver  
• Per Kristian Ljødal, prosjektleder eiendom i Innlandet fylkeskommune er sekretær for utvalget.  

Kunstutvalget ønsker et samlingssted i Borggården, en møteplass for opplæring sosiale og kulturelle aktiviteter. 
Samtidig et uttrykk som tydelig fremstår som kunst og er rikt på visuelle opplevelser og materialkvaliteter. 

Mål for kunsten, fra kunstplanen: 

• Kunsten skal ha høy kunstnerisk kvalitet  
• Kunsten skal forholde seg til skolens verdier: Respekt – vekst – samhold  
• Kunsten skal kunne relateres til opplæringen  

Innlandet Fylkeskommune  
2022 
 



 
 

Tine Aamodt 
Glitch 

Aamodt har malt to store veggmalerier i fellesarealene på skolen. Glitch er betegnelsen på en forskyvning eller 
feil i et system. Det kan være en liten feil i programvare, eller en film som plutselig pikseleres. Bilder fra skolen 
og skolens omgivelser er satt sammen, forskjøvet og abstrahert slik at de ulike stedene, ute og inne, figur og 
tomrom glir over i hverandre og danner en ny orden med ulike forskyvninger. Aamodt har projisert bildene på 
veggen, maskert med tape, og deretter malt direkte på veggene.  

Kunstutvalget har bestått av: 

• Hanne Varhaug Søberg, spesialrådgiver, leder av kunstutvalget  
• Per Edvard Berg, arkitekt for bygget  
• Berit Oline Røhr Hafsal, ansatt/lærer  
• Grete Øksdahl, brukerkoordinator/ass.rektor  
• Lene Martinsen, elevrepresentant  
• Sigurd Jægersborg Mathisen, elevrepresentant  
• Kristin Sæterdal, kunstfaglig rådgiver  
• Per Kristian Ljødal, prosjektleder eiendom i Innlandet fylkeskommune er sekretær for utvalget.  

Kunstutvalget valgte å gi et direkte oppdrag til Aamodt basert på tidligere verk som viser en evne til å lage 
kunst som er i dialog med omgivelsene og tilfører stedet spennende romvirkninger og opplevelsesrikdom.  

Mål for kunsten, fra kunstplanen: 

• Kunsten skal ha høy kunstnerisk kvalitet  
• Kunsten skal forholde seg til skolens verdier: Respekt – vekst – samhold  
• Kunsten skal kunne relateres til opplæringen  

Innlandet Fylkeskommune  
2022 


