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Til foreldrene på Preståsen skole    22.10.2020 

 

 

 

Informasjon vedrørende situasjonen ved skolen 

Som dere er kjent med har vi utfordringer med inneklimaet i deler av skolebygget 

på Preståsen. Dette har pågått over tid og det er gjennomført mange tiltak 

underveis, men dessverre uten at vi har løst utfordringene. Kommunen tar dette på 

det største alvor og ser at dette er en særdeles vanskelig situasjon for skolen å stå 

i. 

Jeg har fått flere tilbakemeldinger i det siste om at det er ønskelig med mer 

informasjon fra kommunen og at informasjonen hittil har vært mangelfull og 

tilfeldig. Det beklager jeg på det sterkeste og jeg vil fra nå av sende ut informasjon 

ukentlig. 

 

Hva er gjort? 

Kommunal drift, virksomheten i kommunen som har ansvar for skolebygget, har 

jobbet med saken siden den første henvendelsen kom i januar 2019. Det ble 

innhentet 3 rapporter fra Mycoteam i de aktuelle områdene. De første 2 rapportene 

(25.02.19 og 27.06.19) viste middels avvik (gult nivå), og den siste rapporten 

(19.10.20) viste ikke avvik (grønt nivå). Utbedringer er gjennomført i tråd med 

anbefalte tiltak i rapportene. Det er utført utbedringstiltak i mange rom i form av 

reparasjoner av tak, vegger og gulv. Det har i samme periode oppstått 

vannlekkasje fra taknedløp som førte til at det kom vann inn i vegg i et klasserom. 

Dette ble også raskt utbedret.  

 

I tillegg til virksomhetsleder og ansatte ved kommunal drift har kommuneoverlege, 

miljørettet helsevern, helsesykepleier, virksomhetsleder skole og 

kommunedirektøren vært med i arbeidet. Ordfører er holdt løpende orientert de 

siste ukene. 

 

Det ble i august 2020 tatt prøver bak vegg (hullboring) i rommene langs den ene 

ytterveggen der det er meldt om problemer. Nye luftprøver og prøvene på innsiden 

av veggen kom tilbake med svar om at muggsopp ikke kunne påvises. Disse ble 

utført og analysert av ALS. 

Det er satt ned plugger i en del gulv for enkelt å kunne måle fuktighet i gulv. 

 

Ventilasjonsanlegget er renset og det er foretatt grundig rengjøring av ulike rom. 
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Det er gjort målinger av CO2, muggsopp, fukt og flyktige organiske forbindelser, 

radon samt lufttrykk, temperatur og lys. Disse målingene gjennomføres kontinuerlig 

ved hjelp av måleinstrumenter (AirThings) som er montert i de ulike rommene. 

Dette monitoreres av kommunal drift og er en del av materialet som er sendt til 

både Arbeidstilsynet og SINTEF. Målingene har avstedkommet utbedringer på 

skolen og alle de siste målingene viser normale verdier (grønne). 

 

I starten av september fattet verneombudene på skolen et stengningsvedtak for en 

del av rommene på skolen og Arbeidstilsynet ble koplet på for å gi en vurdering av 

situasjonen. Arbeidstilsynet deltok på møte og befaring på skolen den 24. 

september. De har kommet med en tilbakemelding og har i sitt vedtak opphevet 

stengningen av rommene etter at de ikke fant akutt fare for liv og helse. Vedtaket 

fra Arbeidstilsynet er påklaget av verneombudene. 

 

Det er gjennomført en helsekartlegging blant de ansatte ved hjelp av 

bedriftshelsetjenesten (HMS-senteret Øvre Romerike AS) og resultatene der er 

nettopp kommet og vil benyttes i det videre arbeidet med hvilke tiltak som skal 

gjennomføres for å bedre inneklimaet på Preståsen. Helsesykepleier ved skolen 

har jobbet med å kartlegge elever med helseplager som kan være knyttet til 

inneklimaet, og det er med helsesykepleier dere tar kontakt hvis dere lurer på noe 

knyttet til elevenes helse.  

 

Onsdag 14.10.20 var ny kommuneoverlege, miljørettet helsevern og konstituert 

kommunedirektør på befaring på skolen sammen med virksomhetsleder skole.  

Utfra en helhetsvurdering av helseplagene blant de som oppholder seg ved skolen, 

ble det tatt en administrativ beslutning ved kommunedirektøren om ikke å ta i bruk 

berørte klasserom. 

 

Siden vi dessverre ikke har funnet årsaken til utfordringene, har kommunen inngått 

en avtale om bistand fra SINTEF da kommunen ønsker bistand fra ekspertise på 

feltet, for å avklare årsaken til helseplagene ansatte og elever ved skolen opplever.  

SINTEF var på befaring mandag 19.10.20 De vil nå iverksette ytterligere 

undersøkelser av luftkvaliteten. Dette skjer parallelt med at de analyserer prøver av 

gulv. 

Det er hyppige statusmøter mellom SINTEF og kommunen. 

 

Hva skjer videre? 

Kommunen arbeider med å få på plass lokaler som erstatning for de stengte 

delene av skolen.  
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Formannskapet fattet den 21.10.20 følgende vedtak:  

1. I den akutte situasjonen vi står oppe i bes kst. kommunedirektør å foreta en 

gjennomgang av kommunal og annen egnet bygningsmasse for å finne 

midlertidige løsninger for elevene på Preståsen skole.  

2. Prosessen kom.drift kjører sammen med SINTEF og andre faginstanser vil 

danne grunnlag for type utbedring og kostnad for at stengte arealer istandsettes og 

gjenåpnes. 3. Formannskapet slutter seg til kst. kommunedirektørs vurdering av at 

beste økonomiske og praktiske tilnærming til en langvarig løsning vil være å kjøpe 

moduler som kan inngå i en varig skoledrift. En vil komme tilbake til finansiering av 

løsning.  

4. Formannskapet og kommunestyret holdes løpende orientert. 

 

 

Skolen arbeider med organiseringen av undervisningen, og vi ser at det vil bli 

behov for både uteskole og hjemmeskole framover. Vi ber om forståelse for dette 

og vi er klar over hvilke implikasjoner det har for dere foreldre.  

Midlertidige lokaler kan medføre at elever får sin undervisning andre steder i 

kommunen og at det blir behov for skoleskyss for flere enn dem som bruker 

skoleskyss i dag. Vi vil måtte komme tilbake til dere med flere detaljer når det 

gjelder dette. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Eva H. Jonskås 

Virksomhetsleder  

Skole og PPT 

Telefon: 66 10 53 04 

 

 


