


 
 

 

Kulturskole på plass i kunnskapssenter 
 

SANDVIKA: Denne høsten har Musikk- og kulturskolens i Bærum flyttet inn i flunkende nye 

lokaler. Bygget heter Kunnskapssenteret, ligger sentralt midt i Sandvika sentrum, kort vei til 

buss og tog og midt i gågaten. Hit kommer alle på enkelt vis, og i bygget er det god plass. 

 

Skolens musikklokaler består av to mindre kammersaler, 20 undervisningsrom av varierende størrelse 

og et auditorium med plass til 220 tilhørere. Alle rommene er bygget boks-i-boks, med doble dører og 

skråstilte vegger, alt for å sikre gode akustiske forhold. I musikkbarnehagen er det vannbåren varme i 

gulvet, så en kan løpe på bare tassene … 

 

I bygget er det også kantine, kaffebar og ikke 

minst en flott trappehall som allerede er tatt i 

bruk flere ganger til konserter. 

 

Med dette har Musikk- og kulturskolen i 

Bærum fått sin egen storstue midt i Sandvika, 

og kan invitere til konserter og arrangementer i 

mye større skala enn før. Lørdager er det faste 

Lørdagskonserter i kaffebaren kl. 14.00.  

 

Kunnskapssenteret er et spennende bygg med 

flere aktører. Her holder voksenopplæringen 

til. Likeså flyktningkontoret og Høgskolen i 

Oslo og Akershus. 

 



 

Høgskolen tilbyr førskolelærerutdanning, 

PPU og sykepleier- og vernepleierutdanning. 

Til sammen blir det mange spennende 

konstellasjon både av mennesker og tjenester.  

 

Musikk- og kulturskolen i Bærum har over 

1800 elever, og er fortsatt desentralisert med 

mye undervisning ute på barneskolene. Med 

det nye bygget har en klart å doble 

kapasiteten sentralt, noe som allerede har 

bidratt til spennende elevprosjekt og bedre 

arbeidsmiljø for lærerne.  

 

Bygget eies av Entra og ble offisielt åpnet 

Onsdag 8. oktober. Etter det har det vært åpningsfestuke, der vi blant annet har hatt en urfremføring av 

komposisjonen «Kunnskapsverket» skrevet av lærer og komponist Mathilde Grooss Viddal.  

Komposisjonen var støttet av Norsk kulturråd og NOTAM.  

 

I åpningsuken hadde vi 

også en flott vernissasje. 

Musikk- og kulturskolens 

billedkunstelever har latt 

seg inspirere av det 

gamle bygget skolen 

tidligere holdt til i, 

Sjøholmen. Dermed har 

vi fått en flott 

fotoutstilling som bygget 

en fin overgang fra det 

gamle huset til det nye. 
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