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Del 1. Fysisk inne- og utemiljø skole/barnehage 
Kommunestyret vedtok den 14.12.16 at kommunen skulle gå i dialog med Lebesby Bygdetun med tanke på å se eventuelle 
utbedringsbehov ved skolen. På bakgrunn av dette ble det i perioden 23.-25 juni ble det gjennomført kartlegging av det fysiske 
skole- og barnehagemiljøet ved Lebesby oppvekstsenter.   
 
Oppvekstsjef og leder for Lebesby oppvekstsenter gjennomførte befaring av bygg og uteområder.  Elevene deltok i kartleggingen 
24.- og 25 juni, resultatet av denne er oppsummert i egen rapport datert 19.06.18, se vedlegg nr.1.  De ansatte har hatt en egen 
prosess sammen med leder for Lebesby oppvekstsenter, dette er lagt ved som vedlegg nr.2. Resultatet av befaring, kartlegging i 
regi av elever og ansatte er lagt til grunn for tilstandsrapporten. Rapporten er todelt, del 1 omhandler inne område og del 2 
uteområdet. Bilder som er tatt i forbindelse med kartleggingen finnes både i selve rapporten samt samlet til slutt i rapporten.  
 

Sentrale og lokale føringer: 
«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 
 

Generelt inntrykk av skole- og barnehagebygget. 
På bakgrunn av befaringen av inne- og utemiljø ved Lebesby oppvekstsenter, er inntrykket at det er behov å pusse opp store deler av bygget innvendig.  Uteområdet har 
også behov for en oppgradering med fornying av noen av lekeapparater. Det er generelt mye rot, eller ting som ikke har en naturlig oppbevaringssted/mangel på skap. 
Bygget bærer preg at dårlig og enkelte steder manglende vedlikehold, utbedringer som ikke er gjort ordentlig/eller avsluttet. Årsaken til dette kan ha sammenheng med 
at ansvaret for bygget er todelt. Lebesby kommune leier bygget av Bygdetun, her inngår husleie og vaktmestertjeneste knyttet til de områdene er omfattet av kontrakt. 
Skifte av vindu er eksempelvis noe som ligger innenfor ansvarsområdet til Bygdetun. 
 
Lebesby kommune har ansvaret for eks uteområdet med alle lekeapparat, ballbinge m.m og gjennom dette også ansvaret for vedlikehold. Endring av bygget som er 
initiert av skolen/kommunen er et kommunalt ansvar, også økonomisk. I dag er det ikke satt av midler til vedlikehold av bygget utover det som leder har i 
driftsbudsjettet for Lebesby oppvekstsenter. Når det gjelder inventar og utstyr enten dette er inne eller ute, så er dette et kommunalt ansvar. Det er nødvendig å få 
utarbeidet en tiltaksplan for utbedring, innkjøp av møbler og utstyr, herunder tidsplan og økonomisk ramme.  Ansvar for gjennomføring må også være avklart og i 
henhold til leieavtale.  Det må også etableres et system for hvordan vaktmestertjenesten skal fungere slik at man unngår ansvarsfraskrivelser eller diskusjoner om hvem 
som er ansvarlig for hva. Ansatte, elever og barna i barnehagen har krav et godt arbeids- og opplæringsmiljø, slik bygget fremstår i dag er ikke dette oppfylt. 
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1.1 Skole- barnehagebygget 

 
 
Område  

 
 
Status 

 
 
Dokumentasjon 

Kan dette medføre 
risiko/farer eller 
problemer? 

 

 
 

Vurdering /tiltak 

In
gen

 

M
in

d
re 

skad
e 

A
lvo

rlig  

Skolebyggets utforming 
 
Funksjonshemmedes 
Behov (§9)  

 Er skolebygget universelt 
utformet? 

Skolebygget er fra tidlig – 50 
tallet, og er ikke universelt 
utformet jfr. dagens lover og 
forskrifter.  
 
Det er ikke heis i bygget, 
hverken på skole- eller 
barnehagedel. 
 
Det er gjort noen tiltak 
knyttet til toalett/garderobe. 
 

  

x 
 Personer med nedsatt 

funksjonsnivå vil ikke kunne 
komme inn/ut av bygget hvis 
de ikke kan benytte trapper. 
 
Nødvendig med større 
tilrettelegging hvis skolen får 
elever/barn med nedsatt 
funksjonsnivå.  

Belysning i skolebygget 
Undervisningslokaler 
Forskrift miljørettet helsevern § 
20 

 Tilgang til dagslys? 

 Problem med blending? 
Refleks i Pc skjermer 
 

Skole- og barnehagebygg har 
god tilgang til dagslys.  
 
Det er store og mye vindu i 
alle rom. Det er vanskelig å 
skjerme for dagslys, uten at 
man stenger alt lys ute. 
 
Dagslys/sola varmer opp 
rommene samt gir refleks i pc 
skjermene. Er et stort 
problem både for elever, 
barn og ansatte. 
 

 

 

x 
 Skolen har i noen klasserom 

limt vindusfolie for å redusere 
sollyset samt forhindre 
oppvarming av rommene. 
 
Tiltak må gjennomføres på alle 
rom i hele bygget. 
 
Bør vurdere vindusfolie av 
type frost. Dette vil redusere 
lysmengde og oppvarmingen 
av rommene.  
Finnes ulike typer, og 
prisklasser. 
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 Belysning generelt 

 Trapper og ganger  min 100 
lux 

 Plassbelysning min 300 lux 

 Tavlebelysning min 500 lux 

 skolelandskap min 500 lux 

Det mangler lys flere steder i 
bygge, noe skyldes at 
lyspærer ikke er skiftet ut 
eller at lysene er ødelagt og 
ikke er blitt skiftet. 
 
 
 
I alle rom i hele skole-
barnehagebygget  mangler 
det «lokk» til ledningsbokser i 
tak og på vegg. Det er uklart 
om noe er strømførende, i 
såfall kan vær farlig for elever 
og ansatte. 
 

 
 

 

x  
 
 
 
 
 

X 
 

Det er uklart om belysingen 
som i dag finnes er i tråd med 
dagens forskrifter. 
Dette må sjekkes, og lys må 
skiftes ut hvis de ikke er i tråd 
med forskriftene. 
 
Lyspærer må skiftes ut når de 
er ødelagt. Rutinemessig! 
 
Alle åpne ledningsbokser må 
lukkes med lokk, dette må 
prioriteres. 
 
 

Inneklima og luftkvalitet (§19)  
 
Er inneluftkvalitet etter 
normene? 

 I enkelte rom er: det 
temperaturregulering?  

 Er det tilstrekkelig 
solavskjerming? 

 Kan vindu åpens i 
undervisningsrom? 

 Fuktighetproblemer? 

 Annet: 
 

Det er problemer med 
temperaturreguleringen 
generelt i bygget når det er 
sol, dette på grunn av 
manglende solskjerming. 
 
I tillegg er det problemer 
med regulering av radiatorer 
fordi disse ofte blir justert av 
elevene. 
 
Det kommer klorlukt og fukt 
fra basseng.  
 
I enkelte klasserom trekkes 
det fra vinduene, snø 
kommer inn. Høy 
luftfuktighet, er dokument 
med måling over tid. 

 
Avviksmelding av: 
28.03.2017 
17.08.2017 
 
 

 

X 
 
x 
 
 

X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tiltak mht solskjerming må på 
plass snarest. 
 
 
 
 
Problemene med regulering av 
radiatorer må løses. 
 
 
 
Lekkasje fra basseng må tettes  
 
 
 
 
 
 
Ventilasjon utilfredsstillende, 
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Vindu i klasserom kan åpnes, 
men mangler 
barnelås/sikring 
 
Vindu i korridor kan ikke 
åpnes. 
 
 
 

 
 
 
 

x 

X 
 
 

tørr luft 
Støvsuger til hver etasje 
Erstatte hyller med skap med 
dører (pga støvplager), skap 
med hjul 
 
Alle vindu må repareres eks. 
håndtak monteres. Vindu som 
er knust eller ødelagt på annet 
vis må skiftes Barnesikring må 
monteres på alle vindu. 
 

Ventilasjon  i 
undervisningslokaler 
(§19) 

  Plassering av friskluftinntak 

 Tilstrekkelig ventilasjon i 
forhold til bruk 

 Renhold av ventilasjon 
 

 
Eksisterende ventilasjon 
utilfredsstillende, tørr luft 
Se pkt. inneluftkvalitet 
Ventilasjonen er ikke 
tilfredsstillende i 
personalrom eller klasserom, 
noe forbedret gjennom 
miniventilasjonen, men 
denne kan støye mye når den 
går på fullt. 
 

Avviksmelding av: 
28.03.2017 
17.08.2017 
 

 

x 
 Det er nødvendig å sette inn 

tiltak slik at ansatte og elever 
har et inneklima som er i tråd 
med gjeldende lover og 
forskrifter.  
 
Vurdere rutiner/ordninger 
som bedrer inneklima og letter 
arbeidsforhold 
 

Støy i undervisningslokaler 
(§21 
 Er krav til stillhet på ulike 
områder tilfredsstilt? 

 Støy utenfra? 

 Støy fra ventilasjon/ teknisk? 

 Etterklangstid tilfredsstillende? 

 Annet: 
 

27.11.17 ble det gjennomført 
støykartlegging av 
barnehagen. Denne 
konkluderer med at 
støynivået er for høyt og at 
det må settes inn tiltak. 
I flere av klasserommene er 
det et stort problem med 
støy fra radiatorene.  Dette 
er meldt inn som avvik. 

Rapport fra SALIS av 27.11.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x 
 Tiltak jfr rapport må 

iverksettes. 
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1.2 De ansattes fysiske arbeidsmiljø- avd.skole 

 
Område  

 
Status 

 
Dokumentasjon 

Kan dette medføre 
risiko/farer eller 
problemer? 

 
Vurdering /tiltak 

 
 

In
gen

 

M
in

d
re  

skad
e 

A
lvo

rlig 

Arbeidsplass/arbeidsrom lærere  
 
 

Alle lærerne deler felles 
arbeidsrom. 
Lærerne har ikke arbeidsbord 
som kan justeres. De har liten 
arbeidsflate og dårlig plass til 
pc, skjerm og papirer.  
Ingen av hyllene har dør, blir 
mye støv og synlig rot. 
Lite lys til de som sitter lengst 
fra vindu. 
Dårlig belysning på den 
enkeltes arbeidsplass 
Dårlig ventilasjon, tørr luft,  
Dårlig solskjerming 
 
Solskjerming mangler øverst i 
vinduene. 
Usikkert om taklys er i 
henhold til krav. 
 
 

 

 

X 
 
 
 
X 
X 
 
x 
 

 Arbeidsplass til den enkelte er 
ikke i tråd med lover og 
forskrifter. Kan gi 
belastningskader over tid. 
Det må kjøpes inn: 
justerbare arbeidsbord  
hev/senk m/større 
arbeidsflate til alle de ansatte  
slik at de har plass til både pc 
og dokumenter som de 
arbeider med. 
 
Lys til den enkelte arbeidsplass 
 
Skap/hyller med skyvedør, slik 
at det blir plass til felles bord 
for samarbeidsmøter. 
 
Solskjerming 
Vindu må ordnes slik at man 
kan velge luftestilling 
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Personalrom for ansatte 
 

Solskjerming mangler øverst i 
vinduene. 
Usikkert om taklys er i 
henhold til krav. 
 
Personalrommet har behov 
for oppgradering når det 
gjelder møbler og det er 
behov for å få rommet lysere.  
Mangler stikk kontakter slik 
at det ikke er mulig å ha 
permanent løsning med 
tv/data som kan brukes i 
forbindelse med møter. 

 

 

 

x 
 
 
 
 
 
 

x 

Det er behov for solskjerming 
 
 
Nye møbler, utdatert de som 
er der 
 
Lokk over kontakthull (skjult 
anlegg) 
 
Generelt vedlikehold, spesielt 
tak (lys fjernet) 
 
Flere vegglys, spesielt i mørke 
kroker, dimming 
 
Flere stikkontakter 

Garderobe ansatte: 
 
 

Ansatte har  ikke egen 
garderobe utover et klesskap. 
Ikke plass til personlig utstyr  
og toalett må brukes til å 
skifte. 

 

 

x 
 Det er mulig å gjøre om et rom  

i samme etasje til garderobe 
hvor det vil være bedre plass 
til klær og annet utstyr. 

Lagerplass, arkiv/kopirom Har eget kopirom med dør 
som kan lukkes. Rommet 
ligger ved siden av 
arbeidsrom til lærerne. 

 

x 
  Må kjøpes inn skap/hyller slik 

at ting rommet kan holdes 
ryddig og gjøre det lettere for 
renhold. 

Felles kjøkken ansatte 
 

Det er et lite kjøkken men 

stort nok i forhold til antall 

ansatte og funksjonalitet.  

Kjøkkenet er gammelt, og det 

er behov for å oppgradere 

dette 

  

x 
 Ny innredning, spesielt 

våtromsplater over benk 
Skap til søppelsortering 
Generelt vedlikehold 
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Wc, personalavdelingen 
Tilpasset funksjonshemmede 
 

De ansatte har et toalett i 
tilknytning til personalrom og 
arbeidsrom. 
Det mangler skap til utstyr og 
personlig ting. 

 
 
 
 
 
 
 

x 
  Må kjøpes inn skap som er 

stort nok til at de ansatte kan 
ha personlig utstyr . 

Kontor leder 
 

Stort kontor 
Mangler taklys over 
arbeidsplass 
Behov for skap med dører, er 
også lagerplass, nødvendig 
for å redusere støv. 
Renhold er vanskelig på. 
 

 
 

 
 

x 
x 

 Må få taklys over arbeidsplass 
Erstatte hyller med skap 
Generelt vedlikehold, spesielt 
tak 
Vurdere hva som behøver å 
være på kontoret, og hva som 
kan plasseres andre steder. 
Ryddes slik at renhold kan 
gjøres jevnling 
 
 
 

Vaskerom v/småtrinn: 
 

Problemer med avlufting, høy 
temperatur inne på grunn av 
manglende sol skjerming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

x 
 Ventilasjon, utlufting, nye 

vindu må skiftes ut. 
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1.3 Elevenes fysiske arbeidsmiljø- avd. skole 
 

 
Område  

 
Status 

 
Dokumentasjon 

Kan dette medføre 
risiko/farer eller 
problemer? 

Vurdering /tiltak 

Alle Klasserom   
Generelt veldig dårlig 
vedlikeholdt 
Ikke justerbare arbeidsbord 
for lærere 
Mangler skikkelig 
solskjerming 
Dårlig med stikkkontakter 
Krittavler som må byttes til 
witheboar (mindre støv og 
allergi) 
Taklys må sjekkes 
Dårlig med 
oppbevaringsplass 
Strømproblematikk rundt 
datamaskiner på 
klasserommene 
 

 

In
gen

 

M
in

d
re  

skad
e 

A
lvo

rlig 

Erstatte alle vasker på 
klasserom med «minikjøkken» 
Erstatte alle krittavler med 
Whiteboard 
Erstatte alle gamle 
lærerkateter med regulerbare 
bord 
Få på plass solskjerming 
Sette inn hyller/skap med dør 
Nødvendig med målrettet 
vedlikehold (plan for dette) 
 

 

x 
 

Klasserom mellomtrinn 
 

Dårlig ventilasjon, åpne el-
hull, mangler god nok 
solskjerming, kritt tavle, ikke 
justerbar arbeidsbord til 
lærer, åpne hyller. 
Generelt dårlig vedlikehold 

  

x 
 Skifte vinduer 

Ventilasjon må forbedres, 
varmeregime 
Krittavle må skiftes 
Ledningshull lukkes 
Frostet glass i høvelig høyde 
på vindu til gangen 
Minikjøkken 
Arbeidsbord lærer 
Stikk kontakter 
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Klasserom, småtrinn: 
 

Vinduene mangler 
barnesikring 
Ikke justerbar arbeidsbord til 
lærer 
Dårlig vedlikehold  
Krittavle 
Ventilasjon mangler 
 

  

x x 

Skifte vinduer 
Ventilasjon må forbedres, 
varmeregime 
Krittavle må skiftes 
Ledningshull lukkes 
Frostet glass i høvelig høyde 
på vindu til gangen 
Minikjøkken 
Arbeidsbord lærer 
Stikk kontakter 
Vinduene mangler 
barnesikring 
Ikke justerbar arbeidsbord til 
lærer 
Dårlig vedlikehold  
Krittavle 
Ventilasjon mangler 
 

Grupperom småtrinn 
 

Dårlig inneklima 
Dårlig vedlikehold  
Krittavle 
Ikke justerbare bord til 
stasjonære pc 
Dårlig strømkapasistet 

  

x 

 Behov for systematisk 
vedlikehold 
Krittavle må skiftes ut 
Strømproblematikk på rettes 
Justerbare databord kjøpes inn 
 
 
 

Klasserom ungdomsskole 
 

Dårlige vindu, mangler 
barnesikring 
Ikke justerbar arbeidsbord til 
lærer 
Dårlig vedlikehold  
Krittavle 
Ventilasjon mangler 
 

  

x 

 Skifte vindu 
Minikjøkken 
Dårlig vedlikehold  
Krittavle skiftes ut 
Ny ventilasjon 
Nye møbler bak i rommet 
justerbar arbeidsbord til lærer 
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Grupperom kjeller 
 

Lytt mellom grupperom og 
samisk rom 
Dårlig inneklima 
Mangler justerbar 
arbeidsbord til lærer 
Kritt talve 
Dårlig vedlikehold 

  

x 

 Lydtett dør samiskrom til 
grupperom 
Ventilasjon 
Justerbart lærerbord og pulter 
Minikjøkken 
justerbar arbeidsbord til lærer 
Dårlig vedlikehold  
 

Samiskrom 
 

Lytt mellom grupperom og 
samisk rom 
Dårlig inneklima 
Mangler justerbar 
arbeidsbord til lærer 
Kritt talve 
Dårlig vedlikehold 

  

x 

 Lydtett dør samiskrom til 
grupperom 
 
Ventilasjon 
Krittavle 
Justerbare databord  
 
Justerbare lærerbord og pulter 

 

Korridorer 
 
Klasseromsfløy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dårlig belysning, ser ut som 
det har vært fukt i tak. 
Maling som flakker av 
Knaggrekke som kan være 
farlig hvis noe ramler mot 
disse. Det mangler håndtak 
mot rømningsvei samt trapp 
til taker, og stig fra tak ned til 
bakkenivå.  

  

x 
 Oppgradere opphengsystem 

for klær 
Vegger må  pusses og males 
Fukt i tak? Sjekk rundt ventiler 
Skifte vinduer 
Nye armatur på vask samt  
Spritdispenser  
Fjerne knaggrekker som kan 
skade 
Montere håndtak til 
rømningsvei, samt trapp til tak  
Og stige fra tak til bakkenivå 

Korridor kjeller 
 

Vinduer er gamle og må 
skiftes, spesielt det som er 
knust.  

 

 

x 

 Skifte vinduer 
Ribbekant utvendig for å sikre 
vinduene 

 

Trapperom inngang Dårlig belysning, er slitt.     Bedre belysning 
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Ytterdør bør kanskje skiftes 
ut.  

Generell oppussing 
Bedre dør til lekeplass 
 

Toalett Toalett v/ungdomsskole 
og  småtrinn: 
Dårlig belysning 
Mangler spritdispenser 
Toalett som bør skiftes ut 
Lite og trangt, gulv slitt. 
 

  

x 
 Bedre belysning 

Fjerne mellom vegger vil gi 
større plass. 
Nytt gulv 
Nytt toalett 
Spritdispenser 
Nytt armatur? 

Kunst og håndtverk Malingsrom: 
Mangler avtrekk gir dårlig 
inneklima. Mangler lås på 
døra. 
 

  

x 
 Nødvendig å få på plass 

avtrekk, samt til døra.  
 

Sløydrom  
Dårlig belysning, ødelagt 
lysbryter. Mangler lokk på el-
hull lysbryter er ødelagt. 
 

 

 

x 

 Nødvendig med generell 
vedlikehold. 
Lokk til alle el-hull 
Lysbryter må skriftes 
Dagens belysning må sjekkes 
mht om det er i tråd med 
forskriftene 

Formingsrom 
Dårlig løsning på skap, 
mangler solskjerming, gamle 
kraner på vasken, mangler 
generell vedlikehold. 
Behov for større søppelbøtter 
i formingsrom, dør må skiftes 
ut. 
 

  

x 

 Nye skap m dører og hjul 
Solskjerming 
Krittavle må bort 
Nye kraner til vaskerenne 
Nye dører til korridor og 
mellom sløyd- og formingsrom 
Større søppelbøtter 
formingsrom Generelt 
vedlikehold 

Bibliotek Ikke behov for eget bibliotek, 
rydde rommet og ta det i 

    Fjerne uaktuelle litteratur og  
fordele resten til klasserom, 
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bruke til noe annet. etc. 
Kan lage garderobe til lærerne 
og muligens kople dette til 
toalett.  
 

Garderobe/dusj 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 

  

x 
 Garderobe og dusjanlegg må 

renoveres 

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

  

x 

 Manglene ved bassenget må 
utbredres 

Gymsal Nødvendig med vedlikehold 
og oppgradering 

     

1.4 Ansattes fysiske arbeidsmiljø – avd. barnehage 

 
Område  

 
Status 

 
Dokumentasjon 

Kan dette medføre 
risiko/farer eller 
problemer? 

 
Vurdering /tiltak 

Konferanserom: 
 
 

Dårlig luft 
Dårlig akustikk 
Overmøblert 
 

 
 

In
gen

 

M
in

d
re  

skad
e 

A
lvo

rlig 

Må ryddes, få ut møbler som 

ikke skal være der, lydisolere 

samt få på plass ventilasjon. 

Gang Dårlig belegg 
Generelt vedlikehold 

    Behov for skap med dører, 
nytt gulvbelegg og generelt 
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 bedre vedlikehold. 

Kontor Mangler solskjerming, 
gardinene fungerer ikke, 
møblene utslitte og for stor 
til rommet. Skap uten dør 
bidrar til mye støv og gjør det 
vanskelig mht renhold 

 

   Behov for skap med 
dører,/skyvedører 
Ny sofa 
Solskjerming 
Gardiner 
Gulvbelegg 
 

Vaskerom 
 

Mangler ventilasjon, og dårlig 
solskjerming bidrar til svært 
dårlig luft. 

  

x 
 Behov for ventilasjon, 

solskjerming, dør og 
vedlikehold. 

Personaltoalett 
 

Mangler ventilasjon, dårlig 
belysning. 
Hyller uten dør 
Slitt 

  

x 
 Behov for ventilasjon, bedre 

belysning, skap med dør til 
personlig utstyr og nødvendig 
med systematisk vedlikehold. 

Stellerom 
 

Mangler ventilasjon, 
stelleborder kan ikke 
hev/senkes 
Dårlig solskjerming 
Ødelagte gardiner og håndtak 

  

x 
 Behov for ventilasjon, 

Solskjerming 
Luke i døra  
Hev/senk stellebord 
Nye gardiner 
Dørhåndtak 

Kjøkken 
 

Mangler ventilasjon, 
barnesikring skuffer, skap 
nede 
Gulvbelegget er slitt og 
vanskelig å holde rent 
 

  

x 
 Må monteres våtromsplater 

mellom benk og overskap 
Uttrekksvifte 
Dimmere på lys 
Nytt gulvbelegg 
Luke i dør 
 
 
 
 
 

1.5 Barnas fysiske leke-og oppholdsmiljø – avd.barnehage 

   Kan dette medføre  
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Område  Status Dokumentasjon risiko/farer eller 
problemer? 

Vurdering /tiltak 

Oppholdsrom: 
 

Dårlig inneklima, mangler 

solavskjerming, veldig mye 

støy, behov for oppgradering  

Rapport fra SALIS av 27.11.17 
 

In
gen

 

M
in

d
re  

skad
e 

A
lvo

rlig 

Ventilasjon må på plass 
Permanent solskjerming må på 
plass 
Det er behov for å sette inn 
tiltak for å bedre akustikk 
Behov for generelt vedlikehold 
 

 

x 
 

Madrassrom 
 

Mangler ventilasjon, er høyt 
støynivå 
Mangler vindu  i dør 
 

  

x 
 Ventilasjon og 

støyreduserende tiltak må på 
plass 
Vindu i dør 
Behov for generelt vedlikehold 

Lekerom 
 

Mangler ventilasjon 
Vindu i dør 
Mangler solskjerming 
 

  

x 
 Ventilasjon må på plass 

Permanent solskjerming må på 
plass 
Det må settes inn vindu i dør 

Garderobe 
 

Mangler ventilasjon 
Ikke hyller til sko, støvler mv. 
Dør ut fra garderobe er veldig 
tung, kan fort føre til skade  
Behov for låset? Kan smekke 
igjen 
Generelt vedlikehold 
 

  

x 
 Ventilasjon må på plass 

Permanent solskjerming må på 
plass 
Det må settes inn vindu i dør 
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Utgang 
 

Lysbrytere er ødelagt  
Området er preges av slitasje  

 

 

x 
 Lysbrytere må skiftes 

 

Behov for generelt 

vedlikehold 

 

Brannsikkerhet (§14) 

 Rutiner for vedlikehold og 
opplæring på 
brannslukningsmateriell? 

 Rømningsveier godt merket 

 Brannmappe tilgjengelig 

 Branninstruks godt synlig 
 

Ingen merknader      

Sikkerhet og miljø (§14) 

 Er det fysiske hinder som kan 
føre til fall 

 Er det glatte flater som kan 
føre til fall 

 Er trapper sikret 
Annet: 
 

Trapper ute og inne er sikret 
med antiskli og gelender. 
Lekeapparat som er farlig og 
som ikke er sikret mot bruk. 
Flere knuste ruter som ikke 
er sikret. 

  

x x 
Lekeapparat (sklie) må sikret 
mot bruk for å forhindre 
ulykke og alvorlig skade.  Må 
sikres umiddelbart. 
Knuste vindu må skiftes eller 
sikres slik at barn og elever 
ikke skader på disse. Må gjøres 
umiddelbart 
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Elektrisk utstyr (§ 14) 
 
Sikringskontroll 
Rutiner for lys/ varme regulering 
Energiforbruk registrert 
Enegisparingstiltak vurdert 
Fotoceller er tilstrekkelig 
Annet 
 

Det er foretatt el-kontroll 
vinteren 2018,rapport 
foreligger hos byggeier. 
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. 
 

 

 

x 
 For dårlig kapasitet på enkelte 

kurser som gjør at sikring slår 
ut underveis i undervisningen, 
f.eks. Smartboard og datarom 
for småskolen 

Avfallhåndtering (§24)  
 
Kildesortering gjennomført 
Farlig avfall forskriftmessig 
Oppslag om hva som skal helles i 
avløpet 
Annet: 
 

      

Sanitære forhold 
(§23)  

 Tilstrekkelig ventilasjon i 
sanitære anlegg? 

 Spesielle renholdsrutiner i 
sanitære anlegg? 

 Tilstrekkelig/ hensiktsmessig 
plasserte håndvasker? 

 Varmtvann med 
skåldesperre? 

 Hygienisk såpe og 
tørkemuligheter? 

 Tilfredsstillende dusjer etter 
behov? 

 Vegger og gulv i hygienisk 
materiale? 

Garderober, dusjanlegg og 
toalett er ikke i 
tilfredstillende stand. 
Det er mangler knyttet til 
ventilasjon, lys, ødelagte 
toalett, armatur, dusjer som 
ikke fungerer, slitte og 
ødelagte fliser m.m 
Mangler spritdispensere 
 

  

x 
 Garderober, toalett og 

dusjanlegg må renoveres og 
oppgraderes. 
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 Toalettkapasitet/ 
tilgjengelighet 
tilfredsstillende 

 Toalett for 
funksjonshemmede 

 Annet: 
 

 

 


