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Klasse 2DU-IU på Thora Storm vgs avd. Gerhard Schøning 

Forord fra faglærer Hazel Sigrid Wolff. 

 

Interiør- og utstillingsdesignklassen fikk i oppussingsoppdrag å male om noen 

av rommene og trapp-oppganger på Persaunet Statlige Mottak i Trondheim. 

Elevene skulle samarbeide med Interiørklassen 3DH som skulle være ansvarlig 

for utvalg av farger, mens 2DU skulle utføre malerjobben. I utgangspunktet 

hadde vi tenkt at dette kunne være en del av Produksjonsfaget. Under klassens 

første besøk ble det lagt merke til den høye klangen i trappoppgangene, og 

ekkoet. Jeg (En av klassens to lærere) spurte om de var plaget med mye lyd fra 

oppgangen, og svaret var ja, veldig. Tanken om å starte en elevbedrift som 

laget lyddempende plater ble født. 

Jeg har bakgrunn som sivilarkitekt (Aberdeen/NTH) og min kollega Maria 

Slettbak Berge har studert media og kommunikasjon (Glasgow med Masters på 

København). 

Jeg har opplevd mange offentlige rom med dårlig lydkvalitet, for eksempel de 

fleste forsamlingslokaler i bygda der jeg bor, men også i byen, til og med vår 

egen Festsal på skolen. Tanken om at her kunne noen virkelig gjøre en forskjell 

og med forholdsvis enkle midler har slått meg mange ganger. 

Det er slik at elevbedrifter kan bruke sine egne lærere til tilrettelegging og noe 

veiledning, men de må søke faglig råd utenfor skolen fra en «mentor», far til en 

av elevene i dette tilfelle, og også arkitekt. Jeg kan si at det var en heldig 

blanding av flere elementer her og ikke minst entusiastiske elever fra skoleåret 

2010-11 som utviklet designet på de første lyddempende paneler. 

Dekoreringsmønster på panelene, logo og navn har begge elevbedriftene 

designet selv. 

Vi kom tilbake etter sommerferien 2011 til et nytt opplegg i Prosjekt til 

Fordypning: kort sagt ble det en øking av utplasseringsukene, fra en periode på 

4 uker, til 6 uker. Alle som har jobbet med PTF vet hvor vanskelig det er å finne 

15 gode utplasseringsplasser, og tanken om å måtte legge til rette for seks uker 

i stede for fire fristet ikke! Vi var interessert å starte en elevbedrift men med de 

nye forandringer i PTF-faget bestemte klassens to lærere at en av de to 

utplasseringsperiodene egnet seg godt til dette. Vi fikk i tillegg en fast time i 

uke i faget som gikk til før og etterarbeid. 

I motsetning til faget Entreprenørskap som er også undervist på Thora Storm 

og som går utover hele skoleåret, skulle elevene jobbe med oppdraget kun i tre 

uker, dvs maling av veggene, utvikling av produktet, selve produksjon og 
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dekorering av produktet i løpet av tre uker. De skulle også sette seg inn i 

entreprenørskap: bedriftsnavn, logo, registrering og oppsetting av en bedrift, 

som fikk navnet «SOUNDPROOF». Praktisk arbeid i forbindelse med oppsetting 

av elevbedriften tok klassen den ene PTF timen i uke på skolen. Bedriften ble en 

suksess, de klarte å lage 40 fine lyddempende paneler som skulle også pynte 

opp de nymalte veggene, klar til opphenging. (Bilde på side 9). Persaunet ble 

veldig fornøyd med resultatet; en betydelig reduksjon av støy i 

trappoppgangene, og ingen ekko. De bestilte 40 nye paneler til den kommende 

2DH-klassen året etter!  

Da vi startet opp etter sommerferien med den nye klassen var det igjen 

forandring i PTF-opplegget, nå var det ingen timer på skolen, bare seks 

utplasseringsuker. Heldigvis var oppskriften til panel produksjon klar fra året 

før. Den nye bedriften fikk navnet «ECHOFREE». De måtte klare oppdraget og 

alt rundt det på tre uker. Utfordringen ble ikke mindre når en av de to lærerne 

ble borte pga sykdom. Dagens videregående skoler har ikke alltid råd til 

vikarer, noe som desverre gikk utover hippighet og kvalitet på golvvask og 

støvtørking til tross for ekstra innsats fra undertegnede. Skolen ble som resultat 

nesten nedstengt grunnet støv, de HMS-ansvarlige var lite blide; det produseres 

mye støv når 500 hull drilles per gipsplate 40 ganger! Skolen mangler 

ordentlige verksteder med avsug, og bedriften jobbet på sine vanlige 

formgivings-klasserom på fjerde etasje, denne gangen som sagt med mye mere 

støv… Men «Echofree» klarte det likevel! (Det er heldigvis bestilt 

snekkerverksted med avsug i vårt nye kommende skolebygg! Inntil det, er det 

lagt ned forbud mot gipsplate-arbeid på skolen). 

Panelene med størrelse 60x60x6cm består av en treramme rundt en 

trinnlydsdempende isoleringsplate dekket med en gjennomhullet hvitmalt 

gipsplate som både absorberer lyd og er brannsikker (viktig når det skal 

plasseres i en trappeoppgang). På baksiden av gipsplatene er det limt en tett 

membran og så et luftrom på 1,5 cm mellom dette og isoleringen. Gipsplaten er 

dekorert med pålimt silkepapir med tilført mønster. Størrelsen 60x60cm var et 

naturlig valg med gipsplater på 120x240cm, og isolasjonsplater på 60x120cm.     

 Fremgangsmåte. Skrevet av elevene. 

Vi kuttet listene av tre til 60x60cm og bredde på 60mm med en 45graders 

vinkel. Listene skal monteres slik at den smaleste siden ligger inn mot veggen. 

Etter vi hadde kuttet opp alt i rett størrelse stiftet vi de sammen med en 

stiftemaskin. Vi brukte de stiftemaskiner som har 0,8 mm stifter. Dette fungerte 

utmerket for oss. (Bildene på side 4). 
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Etter vi hadde montert rammene, malte vi de med hvit maling (Side 5). For at 

det ikke skulle bli så mye ekstra arbeid, var det enklere å male den en gang 

etter vi hadde montert rammen, og en gang etter vi hadde montert gipsplaten. 

Vi malte alle rammene en gang, og gikk over det som var unøyaktig etter vi 

hadde montert gipsplate/treplate for å få resultatet enda bedre! (side 6) 

Membranen ble kuttet opp i 125x70cm. Vi brukte rosa kritt for å markere hvor 

man skal kutte. Vi begynte å kutte hele isolasjonspakken i to, slik at den ble 

60x60cm. Dette gjorde at isolasjonsplatene gikk rett inn i rammene, slik vi ville 

ha det. Vi lagde dette mønsteret som mal når vi skulle bore hull i gipsplatene. 

Vi kom frem til det mønstere eksempel med størst hull-tetthet for å dempe 

mest mulig lyd: 7x4 grupper av 18 hull(3x6) det vil si 504 hull per panel (Se på 

side 6 på eksempler på andre utprøvings hullmønster). 

Etter vi hadde boret hull i alle gipsplatene, pusset vi over de med en 

pussemaskin slik at de ble glatte og fine. (side 3). Vi gikk også over de med 

sandpapir der de var ujevne. Noen plasser passet ikke gipsplatene helt, så da 

sparklet vi de med sparkel slik at kantene ble hele. Gikk også over de med 

sandpapir før vi malte de på nytt. Vi eksperimenterte med uthullet MDF plater, 

istedenfor gipsplater. Det gikk greit å lage disse og de produserte mye mindre 

støv under boringen, men tiden gikk fra oss før de kunne sammenlignes med 

gipsversjonen. Det viktigste var å fullføre oppdraget.  

Mønster på platene var helt valgfritt, bare de passet med fargene til veggene de 

skulle henge på! Mønstrene ble tegnet og videre utviklet på PC. Disse ble 

printet ut på silkepapir og limt på platene (Side 7 & 8). Silkepapir er veldig tynt 

og påvirket derfor de absorberende egenskapene til gipsen minst mulig. Hullene 

forsvant inn i mønsterflaten, så at platene med mønster ser mere ut som 

dekorasjon på veggen enn lyddempende plater! Fremtidige kjøpere kan bestille 

landskaper, portretter eller kjente kunstverk som motiv. Her ble mønster brukt 

fordi det skulle oppleves som nøytralt og uprovoserende, viktig på en Transit-

mottak. 

Sider 4: stifting og maling av rammene, saging, drilling og pussing av gips. 

Side 6-9: Plater fra forskjellige stadier i design utviklingen. 

Side 10: Resultetet fra en tidligere 2DH-IU klasse som fikk tema «Sjø» i 

utsmykkingsoppdrag på Vitenskapsmuseum i Trondheim 2010. 

 2DH-IU 2011-12 og ECHOFREE: Sunniva, Ellen, Solveig, Katarina, Emilie, Nathalie, Ingvild, 

Angela, Eva, Katja, Hanna, Tonje, Marit, Charlotte, Nathalie Y.                 

2DH-IU 2010-11 og SOUNDPROOF: Cathrine, Oliver, Kristine, Tone, Marta, Marthe, Stine, 

Sigurd, Marius, Mathias, Sara, Maria.   
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