
Oppsummering av kartlegging av skolebygg og uteområde,  Vurdering gjort av elever i 1.-10 trinn 

24.-25 mai 2018 
Elevene har gjennomført en kartlegging av skolebygg og uteområder. 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. De har tatt masse bilder for å dokumentere de tingene de 
mener må utbedres. Alle bildene vil bli lagt frem i forbindelse med tilstandsrapporten som skal presenteres i løpet av høsten 
2018.06.17 
 
Skolebygg 
Innemiljø 
Bygning Område Må utbedres 
Skolebygg  Utvendig Må males, tegnet på vegger og begynner å bli slitt 
Klasserom Tak, vegger og dør Det er hull i vegger og tak i nesten alle klasserom, etter 

utbedring av elektrisk anlegg 
Dør må males 

Radiatorer, i flere av klasserommene Lager så mye støy i perioder at det er vanskelig å ha 
undervisning 

Sløydsal, sløydsal Behov for flere sløydbenker 
Vindu Vindu på klasserom til mellomtrinn og ungdomstrinn 

mangler håndtak. Flere vindu i skolebygget med sprekk i 
glass  som må skiftes. 
Vindu i klasserom mangler barne sikring 

Inneklima Dårlig inneluft i klasserommene, dårlig ventilasjonsanlegg 
Projektor i tak Er løs, må festes 
Ledningenett Generelt, mye løst og ikke festes på en ordentlig måte, mye 

er synlig 
Korridorer Vindu Alle vindu må skiftes, kan ikke åpnes 

Vegg Hullete vegger i korridorene 
Drikkefontene Alle er ødelagt 

Inngangsparti Ytterdør Går ikke igjen av seg selv, del må skiftes 
Toalett Toalett jente Mangler dorullholder  

Toalett gutter Mugg i pissoar 



Toalett utenfor ungdomstrinnet mangler lys (lyspære) 
Basseng Garderobe, tak og vegger Vegg og tak i garderobene til jenter og gutter må males. 

Malingen henger i flak. 
Mangler hårfønere i jente og gutte garderobe, i dag er det 
håndtørkere som er montert til dette formålet 
 

Dusjanlegg «Lærerdusj»Luke i tak er henger ned og det er åpent inn i 
lufte kanal, støv m.m kommer ned. Dusjrommet trenger å 
bli renovert. 
Fellesdusj, ventilasjonslukene er borte. 
Det er behov for nye dusjkraner og dusjhoder 

Samfunnshus Toalett jente/dame Åpen himlig med isolasjon og ledninger 
Gymsal Ytterdør Metallplate på dør har løsnet, flere dører som bør skiftes ut. 

Gulv Må merkes på nytt 
Vegger Veggene har sprekker, er hull  
Belysning Belysning er dårlig 

Rømningsvei Brannstiger Mangler brannstiger som er montert, nå må noen sette opp 
brannstige 
 

Møbler/Utstyr/leker   
Klasserom Møbler til avslapning, lesekrok Nedslitte møbler, må skiftes ut 
 

 

 

Uteområde 
Utemiljø 
Skolegård/fellesområder Omåde Må utbedres 
Skur til utstyr og leker Belysning Belysing fungerer ikke (to taklys) 
Lekehus/dukkestue Vindu Begge vinduene er knust, må skiftes ut. Kan føre til skade 

hvis de knuses ytterligere eller løsner fra vindiu 
Gårdsplass  ved hovedinngang Mangler asfalt på et stort område 
Lekeområder Gjerder Unødvendige gjerder kan fjernes 
 Utvending belysning Dårlig beslysning ute, trenger mer lys om vinteren 



Utstyr/lekeapparat Område Må utbedres 
Fotballbane Fotballmål Nett er hullete og må repareres eller erstattes. Blir ikke 

brukt slik det er i dag 
Ballbinge En av veggene i ballbingen er løs, de voksne har meldt det 

inn som avvik. Farlig hvis den løsner, kan føre til alvorlig 
skade. 

Lekeapparat Metall sklie Kan ikke brukes, man sklir rett i grøft med store steiner, kan 
føre til store skader. Trapp opp må også utbedres.  

Tresklie Trenges å males, ny farge 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



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 
 

 


