
 
Oppsummering av kartlegging/innspill fra ansatte i skole og barnehage pr.21.06.201 
 
Innemiljø 
Bygning  Område Må utbedres 
Inneklima Radiatorer/varmekilder 

Hele bygget 
Varmestyringen er tilfeldig i den forstand at «alle» kan skru på 
radiatorer og dermed påvirke ujevne temperaturer (ulike behov), 
samt at det forekommer for mange brekkasjer i anlegget som 
gjør at det er kalde dager 
Det forekommer også for ofte støy fra radiatorsystemet, 
bankelyder i systemet, spesielt etter at anlegget har vært kjølt 
ned 

Ventilasjon 
Hele bygget 

Ventilasjonen er ikke tilfredsstillende i personalrom eller 
klasserom, noe forbedret gjennom miniventilasjonen, men 
denne kan støye mye når den går på fullt. 
 

Elektrisk anlegg Ledninger 
Kapasitet 
Hele bygget 

Det er foretatt el-kontroll vinteren 2018 og rapport fra denne 
foreligger hos byggeier. Her er blant annet påpekt noen 
utfordringer i sikringsskapene vedrørende dekning av ledninger 
som også er påpekt av personalet. Kan få strøm i seg når en 
«kaver» i skapet i mørket. 
For dårlig kapasitet på enkelte kurser som gjør at sikring slår ut 
underveis i undervisningen, f.eks. Smartboard og datarom for 
småskolen 

Støy Skoledel Lydnivået fra lekeplassen for høyt når barnehagen eller andre 
leker utenfor vinduene, forventer bedre støyklasse på nye 
vinduer. 

Solavskjerming Hele bygget Gjelder i hovedsak øverste del av vinduene hvor det ikke er 
dekning med gardiner. Gardinene forkortet i alle rom for ikke å 
sitte i «bunkers» totalt innelukket, men og fordi lange gardiner 
blir trukket av hemper/kliper når de trekkes fram og tilbake. 
Avstedkom nye utfordringer 
Nyere gardiner ikke mørke nok til å få det tilstrekkelig dunkelt 
ved visning med Smarttavler og prosjektor. 



Bassengområdet Bassenget Stigen er løs, ødelagte fliser, vinduer, bassenget er ute av drift 
Generelt manglende vedlikehold av basseng  

Garderobe 
Dusjanlegg 

Garderobene og dusjrommet trenger generelt vedlikehold 
Dusjene fungerer ikke ordentlig 
Må være egen vask utenfor toalettene ved dusjene 
Hårfønerne er ikke i stand 
Benker og gulvrister i badstuen er flisete 

Møbler/Utstyr/leker   
Ansattes område Arbeidsrom Nye arbeidsbord/kateter på klasserommene med skuffer 

og skap som kan låses, gjerne hvert sitt til hver lærer 
Arbeidsbord 
Hyller erstattes med skap 

 
Klasserom 
 

 Nye arbeidsbord/kateter på klasserommene med skuffer 
og skap som kan låses, gjerne hvert sitt til hver lærer 

IKT Datamaskiner 
Smart board 

Småtrinnet fikk Ipader, men har og eldgamle stasjonære 
maskiner stående til skriving og slikt. Disse er utdøende og 
må enten fornyes eller løses på annen måte, tastatur til 
Ipad? 
Oppheng av ledninger til smartboard. 
Ble påpekt som generell utfordring med ledninger som 
ligger. Heri er og en organisasjonsmessig utfordring da en 
har ulike måter å bruke utstyret på og ønsker ulike 
løsninger. Derfor vanskelig å se en løsning for alle. 
 

Annet Vedlikehold, hele bygget med uteområde På dette området er det framkommet rikelig 
dokumentasjon og en ser ikke behovet for å gjenta disse 

Rydding  etter håndverkere Det er for dårlig oppfølging med at innleide håndtverkere 
rydder ordentlig opp etter seg. Det gjelder å få med seg alt 
utstyr, samt ordentlig renhold. Ofte ligger det sagspon og 
støv igjen som da renholder må ordne og/eller det blir 
liggende i rommene som dårlig renhold i lang tid 



Låsesystem, hele bygget utgangspunktet en frustrasjon som utviklet seg til en 
lengre sak om låssystem. Personalet må forholde seg til for 
mange (6) nøkler for å få gjort jobben sin; ytterdør gymsal, 
innerdør gymsal, branndør ved legekontor, ytterdør til 
lekeplass, ytterdør til skolen, innerdører skole. 
Skaffe et kodesystem til alle dørene som lærerne er 
avhengige av 

Innemiljø   
 Barnehage Område Må utbedres 
Garderoben 
 

Tørkeskap 
Gulv 

Nytt Tørkeskap 
Skifte Belegg på gulvet, slik at det blir mykere 
 
 

Lillegangen Skap 
Gulv 

Nytt skap 
2 – 3 små utkikksvinduer i barnehøyde (i betongveggen 
nordover mot skoleplassen) 
Belegg på gulvet, slik at det blir mykere 
 
 

Lekerom Inndeling av rom 
Skap 

En lettvegg der hyllereolen er festet nå, slik at det blir en 
avskjermet krok mellom åpning (mot aktivitetsrommet) og 
vinduene 
Erstatte hyllene med lukkede skap 

Dukkerommet Oppheng til bilder List på veggene med kroker, slik at en kan henge opp ting etter 
aktiviteter mm 

Aktivitetssrommet Smartboard 
Lys 

Plassere Smartboardet på veggen mot badet 
Lys over personaltavla 

Kjøkken Kjøkkeninnredning Nye benkeplater 
Veggplate  mellom benker og skap 
En spot til over det nye kjøkkenskapet over fryseren 
Nye barnekopper 

Bad Stellebord Nytt senkbart stellebord/-benk 
Dobbelvask montert lavere ned til barns høyde 
Fastmontert lettvegg rundt toalettet 



Gang Gulv Nytt gulvbelegg 
Alle rom Sikkerhet Nye dører med vinduer for å holde oversikt 

Kontrollere barnesikringene på vinduene 
 
 

 

Uteområde 
Utemiljø 
Uteplass Omåde Må utbedres 
Utstyr/lekeapparat Område Må utbedres 
Lekeapparat Metall sklie 

Tresklie 
Ny sklie 
Reparasjon av tak på lekeskur 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
Oppsummering innspill fra elever til funksjonsprogram for Lebesby oppvekstsenter. 
Elever, ansatte og foreldreutvalg har kommet med innspill til hvordan skoleebygg og uteomåder for Lebesby oppvekstsenter bør 
være. Elevene har arbeidet sammen i 1.-4 trinn og 5.-10 trinn. I tabellen nedenfor har vi samlet alle forslagene slik de er blitt fremmet  
 

Innemiljø  
Bygning Dette ønsker vi Kommentar 
Skolebygget Moderne interiør 

Ny maling 
Nye vindu 
Belysning 
Takbalkong 
Planter og dekorasjoner 
Orden 
Knagger  
 

Fancye farger som catcher blikket 
Kulere design 
Alle vindu må skiftes ut 
Mase LED lys som kan skifte farge,kule lys 
 
 
Mer orden 
Nye knagger til å henge opp klærne 

Gymsal Større gymsal  
Eget treningsrom Ønsker treningsrom som er nært 
Skumgummibaseng Ønsker skumgummibasseng i gymsalen 
Turnutstyr  
Stor 3d mølle Plass til flere personer 

Klasserom Større klasserom Ønsker større klasserom og bedre plass 
Redigeringsrom  
Design Farger, inspirerende ord på vegger 

Møbler Kontorstoler Nye stoler til elevene, med hjul 
Arbeidsbord Større arbeidsbord/moderne til elevene, og katerer til lærer 

 Massasjestol  



Oppvarming Varmeovner Det er behov for nye varmeovner, ønsker elektriske ovner. 
Sosiale arena Rom for gaming Ønsker et sted hvor vi kan spille, eller slappe av 
Utstyr Sløydutstyr  

IPAD og pc IPAD og pc  som også kan brukes hjemme 
Elektronmikroskop  
Tegneutstyr Ordentlig tegneutstyr 

Leker Bordfotball  
Biljardbord  
Airhockeybord  
Karaokemaskin  

Garderober og toalett Håndvask Monteres høyere på veggen 
Toalett Nye toalett 

Basseng Nytt basseng Større basseng og gymsal 
Utemiljø 
Bygning/uteområder Dette ønsker vi  
Uteområdet generelt Lekeplass Bedre lekeplass 
Leker Sykler Sykler kun for de minste, ønsker at det blir kjøpt inn noen flere sykler til 1.-

4 trinn 
Fotball Har kun en fotball, vil gjerne at det kjøpes inn flere 
  

Lekeapparat Klatrestativ  Ønsker nye apparat 
Hompedisse Er for de minste barna, ønsker 2 nye med flere enn 2 seter og som er 

beregnet for større barn 
Hengebru Ønsker nye apparat 
Karusell Ønsker nye apparat 
Ufo disse og andre 
disser 

Ønsker nye apparat 

Leke vulkan  
Trampoline  
Klatrevegg  
Sklie Ny sklie 
Nytt dukkehus  

Gressplen Store gressplener Hvor man kan gjøre ulike ting 



 
Annet: 
Fast helsesøster 
Kjæledyr til klassen 
Lengre friminutt 
Skolelunsj for alle elevene 
Kino en gang i måneden 
IPAD time 
Nye bøker/fagbøker 
 

Taco burger, pizza, pomesfrites, potetgull og 
brus 
Få is hver dag 
En time i uke med film og gotteri 
Spilletime 
4 timer skole hver dag 
Ny vaktmester 
 

Kiosk  
Popcorn maskin 
Sukkerspinnmaskiner 
Rulletrapp 
Milkshake automat 
Lov til å ha telefon i timer og friminutt 
 

 
 
 

 


