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Sakstittel:  TILSTANDSRAPPORT,  FYSISK UTE- OG INNEMILJØ VED 

LEBESBY OPPVEKSTSENTER  

 

Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet tar tilstandsrapporten til etterretning, og vedtar forslag til videre prosess for 

utbedring av det fysiske ute- og innemiljøet ved Lebesby oppvekstsenter. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 Tilstandsrapport av 06.0818 

 Oppsummering av kartlegging 23.-25 mai.18 i regi av elevene. 

 Kartlegging/bildedokumentasjon utført av elevene. 

 Oppsummering av kartlegging 21.06.18 i regi av ansatte ved Lebesby oppvekstsenter 

 Kopi av vedtak sak 7/18 fra Skolemiljøutvalget ved Lebesby oppvekstsenter 

 

Andre dokumenter: 

Faktaopplysning: 

Den 14.12.2016 vedtok kommunestyret i sak PS 72/16 « Lebesby kommune går i dialog med 

Lebesby bygdetun med tanke på å se på eventuelle utbedringsbehov på skole». På grunn av stor 

arbeidsmengde har sektormyndighet dessverre ikke hatt kapasitet til å igangsette dette arbeidet 

før våren 2018. 

 

Lebesby kommune leier skole- og barnehagelokalene fra Lebesby Bygdetun, i husleien inngår 

strøm og vanlig vedlikehold av bygg. Lebesby kommune er ansvarlig for alt av inventar og 

uteområdet mht lekeapparat og eks. ballbinge. I tillegg er Lebesby kommune ansvarlig for 

utgifter knyttet til ombygging eller utbedringer som skjer med utgangspunkt i skolens- eller 

barnehagens driftsbehov eks utløst av lovverk.   Lebesby kommune har ikke avsatt midler til 

vedlikehold av skolebygget/uteområdet knyttet til kommunens ansvarsområde. 

 

Sektormyndighet har valgt å gjennomføre en kartlegging av det fysiske ute- og innemiljøet ved 

Lebesby oppvekstsenter. Dette har vært nødvendig for å få et godt grunnlag for å vurdere 

eventuelle utbedringsbehov, kunne foreta prioriteringer samt avklare ansvarsforhold og 

økonomiske forutsetninger. 

 

Kartleggingen er blitt utført med utgangspunkt i gjeldende lover og forskrifter mht krav om 

miljørettet helsevern i barnehage og skole. 

 
 «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler, FOR -1995-12.01.928 

 Opplæringsloven med forskrifter, spesielt kap.9A 
 Arbeidsmiljøloven 

 Retningslinjer for oppfølging av §9A i opplæringsloven, vedtatt 17.10.17 av Lebesby 

kommunestyre 

 

Kartlegging av ute- og inneområde: 



 Befaring av ute- og inneområde ble gjennomført 23.mai av rektor og oppvekstsjef. 

 Elevene 1.-4 trinn og 5.-10 trinn gjennomførte kartlegging 24.-25 mai, se vedlegg. 

Resultatet ble sendt til elever, rektor og skolemiljøutvalget 17.06.18. 

 Orienteringsmøte med ansatte, orientering om formål og prosess ble gjennomført 23.mai. 

 Møte med skolemiljøutvalget, orientering om formål og prosess ble gjennomført 24.mai. 

 Kartlegging i regi av ansatte ble gjennomført 21.juni, se vedlegg. 

 Tilstandsrapporten ble oversendt elever, ansatte og foreldre den 12.09.18  

 Skolemiljøutvalget har behandlet tilstandsrapporten som sak 7/18, se vedlegg. 

 Rapporten med kopi av vedtak fra skolemiljøutvalget er sendt til Lebesby Bygdetun 

02.10.18.  

 Sektormyndighet har også invitert styret for Lebesby bygdetun til en felles gjennomgang 

av tilstandsrapporten den 29.10.18. 

 

 

Resultat av kartlegging og videre prosess 

Tilstandsrapporten, bygger på befaring og all kartlegging som er foretatt av elever og ansatte.  

Rapporten behandler inne- og uteområdet hver for seg. Det er bygd opp som en ROS analyse, 

slik at man på et tidlig tidspunkt kan få et grunnlag for å vurdere og prioriter tiltaksområder. 

Bilder som er tatt i forbindelse med kartleggingen finnes både i selve rapporten samt som eget 

vedlegg. Da rapporten er nokså detaljert, er det kun hovedfunnene som er tatt med i selve 

saksfremlegget. 

 

Resultatet av kartleggingen viser at vurderinger gjort av elever, ansatte og administrasjon er 

nokså samstemte når det gjelder utbedringsbehovet av både ute- og inne områdene.   

 

Hovedfunnene er som følger: 

 Skole- og barnehagebygget bærer preg av manglende vedlikehold, ting blir ikke reparert, 

lys blir ikke skiftet, knuste vindu blir ikke skiftet, vegger blir ikke malt osv. 

 Arbeid sluttføres ikke, eller blir utført på en ordentlig måte. 

 Det er behov for oppgradering av hele bygget, noen steder i form av mindre tiltak andre 

områder er det behov for renovering. 

 Det er behov for renovering av toalett, garderober, dusjanlegg og basseng. 

 Det er nødvendig å få på plass en permanent ordning for solskjerming, gjelder hele 

bygget. 

 Inneklima er svært dårlig, gjennomgående i hele bygget.  Det er behov for permanent 

løsning mht ventilasjon og regulering av varme. 

  Det må settes inn tiltak for å eks. stoppe lekkasjer fra basseng inn i klasserom. 

 Vindu i deler av bygget må skiftes, og det må sikres at alle vindu har barnesikring 

 Det er nødvendig å sjekke det elektriske anlegget og at lys er i tråd med forskrifter, samt 

sørge for at alle elektriske luker er skjermet med lokk. 

 Det er store problemer med støy, spesielt i avd. barnehagen, samt støy fra uteområdet. 

 Radiatorene har så høyt støynivå at dette forstyrrer undervisningen. 

 Det mangler brannstiger 



 Kjøkkenet på personalrommet er gammelt og må skiftes ut 

 Lærerne har ikke ordentlig garderobe 

 Det er generelt mangel på skap 

 Korridoren utenfor klasserommene må pusses opp 

 Uteområdet har behov for oppgradering, noen lekeapparat må skiftes ut, noen er ødelagt 

og utgjør en umiddelbar fare for barn. 

 Lekeapparat blir ikke vedlikeholdt godt nok, det er en del som må repareres 

 Klasserommene mangler justerbare arbeidsbord til lærerne, elevene mangler skap med 

dør, de har ikke white board men bruker kritt tavler, mye av møblene er utslitte. 

 De ansatte (skole og barnehage) har i dag arbeidsbord som har altfor liten arbeidsflate 

samt at de ikke kan justeres- noe som ikke er i tråd med forskriftene. I tillegg mangler de 

ordentlig lys og oppbevaring i form av skap med dører.  

 Personalrom/møterom må oppgraderes også i form av møbler 

 Det er lite uteleker for elevene på 1.-4 trinn 

 Leieavtalen mellom Lebesby bygdetun og Lebesby kommune har ikke vært fulgt godt 

nok opp av partene.   

 Lebesby bygdetun har ikke vært flinke nok til å pusse opp ved ordinær slitasje på selve 

bygget. 

 Lebesby kommune har ikke satt av midler/eget budsjett til vedlikehold av det som er 

underlagt kommunens ansvarsområde eks. uteområde med alt av lekeapparat, fotballbane 

m.m 

 Lebesby kommune har heller ikke satt av midler til vedlikehold eller oppgradering av 

inventar eller bygningsmessige ting som er knyttet til skoledrift samt utbedringer som er 

knyttet til dette. 

 Det er et stort problem at det virker å være liten felles oppfatning om ansvar og 

ansvarsfordelingen, dette må endres. 

 

Vurdering: 

Resultatet av kartleggingen viser at det er nødvendig å foreta en oppgradering av skole- og 

barnehage bygg med tilhørende uteområder.  Noe må iverksettes umiddelbart, andre ting kan 

gjøres over tid. En tiltaksplan må være basert på kartleggingen som er gjort og innspill mht tiltak 

fra elever og ansatte. Det vil være naturlig at en detaljert tiltaksplan blir utarbeidet av en 

arbeidsgruppe.  Sektormyndighet har forslått noen tiltaksområder som det etter vår vurdering må 

arbeides videre med. Tiltaksplanen skal være et grunnlag for prioritering, beregning av kostnad, 

fordeling av ansvar jfr avtale mellom Lebesby kommune og Lebesby bygdetun.   Det er ikke satt 

tidsperspektiv eller vurdert hvem som skal være ansvarlig for å lede arbeidet. 

 

 

 

1. Revidering av leieavtale mellom Lebesby bygdetun og Lebesby kommune: 

 Lebesby kommune og Lebesby bygdetun skal ha en felles gjennomgang av resultatene av 

kartleggingen som er gjennomført. 



 Det må utarbeides forslag til ny leiekontrakt som er mer konkret slik at det ikke er tvil 

om ansvarsfordelingen mellom Lebesby bygdetun og Lebesby kommune.  Dette gjelder 

ansvar både for gjennomføring av vedlikehold og dekning av kostnader knyttet til dette. 

 Vaktmestertjeneste skal være et særskilt tema. 

 

2. Økonomi: 

 Lebesby kommune må etablere egen ramme for vedlikehold av Lebesby oppvekstsenter, 

inne- og uteområde som ikke inngår inn under ansvaret til Lebesby bygdetun. 

 Denne må justeres årlig basert på tiltaksplan og ligge til grunn for budsjettarbeid. 

 Basert på tiltaksplan med prioriteringer må det utformet et investeringsbudsjett til 

innkjøp av inventar og møbler, utbedring av ute- og inneområde (det som ikke ligger 

innenfor ansvarsområdet til Lebesby bygdetun). 

 

3. Etablering av Arbeidsgruppe: 

 Det må etableres en arbeidsgruppe bestående av rektor, repr. For lærer, foreldre og elever 

som får i oppdrag å utarbeide forslag til tiltaksplan som skal være basert på kartleggingen 

og innspill til tiltak som ansatte og elever har kommet med. Lebesby Bygdetun og 

teknisk etat må også delta i arbeidsgruppa.  

 Det må avklare om arbeidet skal ledes av rektor. 

 Det må settes en frist for når arbeidet skal være sluttført.  

 Det må fremgå prioritering av tiltak 

 

4. Utbedring av ute- og inneområde ved Lebesby oppvekstsenter 

            Planen må minimum inneha tiltak for utbedring av: 

 Elektriske anlegg 

 Solskjerming 

 lydisolering i barnehageavdelingen 

 Basseng m/ garderober og dusjanlegg 

 Toalettene 

 Kjøkken på personalrom 

 Garderobe til lærere 

 Uteområde inkludert leker og lekeapparat for skole og barnehage 

 Vindu i hele bygget 

 Oppgradering av arbeidsrom lærere herunder møbler og utstyr 

 Oppgradering av klasserom herunder møbler og utstyr 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

  Lise Birgitte Øfeldt 

  Oppvekstsjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


