Gruppeoppgave Tromsø 13.05.13
Aktuelle tiltak fra ulike inneklimaprosjekt
Utemiljø
1. reduseres sand og søle fra stier og gangveier
2. etablere rengjøringsrutiner foran alle inngangspartier og
dører

Aktuelt for skole
og barnehage?
Ja
Nei
Ja
Ja

3.

flytte sandkassen bort fra bygning, vei og gangstier

Ja

4.

hindre at regnvann renner mot bygningen

Ja

5.

Plassere snømasser slik at vann fra snøsmelting renner bort
fra bygning, gangvei og parkeringsplass
Vektlegg også sikkerhet for ungene

Ja

6.
7.
8.

unngå beplantning inntil grunnmurer
unngå røyk i uteområdet (sigarettrøyk, grilling etc)
Sette opp skilt med anmodning om å skru av bilmotor –
unngå å la bilen gå på tomgang
Nye ideer:
-

Ja
Ja
Ja

Inngangsparti/dørområdet:
9. avskrapningsrist med sluk i plan med terrenget

Ja

10. utekran med børste til spyling av oljebukser/støvler, osv
Lurt med utvendig tørkeplass for vått tøy som er spylt –
henge der til vann er rent av
11. avskrapningsmatter i mellomgang

12. overtrekkshetter til utesko for foresatte og besøkende

nye ideer:
13. Bruke innesko på skoler – også foresatte må ta av seg.
I Tromsø har nye ungdomsskoler blitt innesko-skoler
14. Må ha skohyller/skoposer i alle skoler

Ja

Ja, hvis det er
rutine for renhold
av mattene!
Ja, men må settes
opp ved alle
innganger

Ja

Korridorer:
15. skohyller montert på vegg. Ikke ben mot gulv
16. låsbare garderobeskap med skråhylle for effektiv
støvtørking
17. mopp lett tilgjengelig i gang til å tørke vann og fukt fra
gulv
18. garderobeløsninger som hindrer spredning av lus
19. drikkevann/kopper lett tilgjengelig
nye ideer:

Klasserom og baserom:
20. organisere rommet slik at elever ikke sitter inntil
vindu/yttervegg
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Hvem kan? gjøre
noe?
Ungene,
Ledelsen i
samarbeid med
SMU og
renholder
Eiendom/ drift kan utføres på
dugnad?
Byggeier

Skolens
ledelse/Byggeier
i samarbeid med
driftstekniker og
ansatte

Koster tiltaket
penger?
Ja Nei
Nei
Nei

Lite

Kan være
kostbart å
utbedre
Lite

Skolens ledelse

Nei

Risikoanalyse
med alle
aktuelle aktører
involvert
Eiendom/drift
Vaktmester

Ja

Renholdere og
leder i
samarbeid
Leder i
samarbeid med
SMU

Ja

Ja

Ja, men lite

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

rutiner for å sjekke varmekildene for å se om alle virker
montere tuklesikring på varmereguleringen
montere romføler på innervegg som styrer varmekildene
henge opp termometer på innervegg
påse at alle vinduer kan åpnes
påse at alle vinduer kan settes i luftestilling
montere utvendig solavskjerming foran vinduer som blir
utsatt for sol (som ikke hindre lufting)
28. rutiner for å måle temperaturen på tilluft
29. sjekke om tilluft ved gulv (don) er tildekket
30. innregulere ventilasjonen på nytt
31. tilrettelegge for renhold ved at barna setter stol opp ned på
pult
32. utføre logging av CO2 og temperatur i klasserommene
33. rutiner for å måle lysstyrken på pultflate og tavle
34. parfymefrie såper i dusj og på toalett
35. Fungerer ventilasjon på skolekjøkkenet?
nye ideer:

Opplæring og bruk av rom:
36. innesko på skolen og i barnehagen
37. tilrettelegge for at uteklær ikke tas med inn i klasserom
38. informere elever om betydningen av riktig bekledning
39. informere om at det kun er lærer/vaktmester som skal
regulere varmekildene
40. etablere lufterutiner (rask og effektiv gjennomlufting)
41. påse at klasserommet ikke brukes som lagerrom
42. etabler rutiner for å bære ut restavfall og organisk avfall
hver dag
43. rydderutiner slik at renholder får rengjort alle horisontale
flater
44. undervise elever og lærere om inneklima – skal ikke bruke
parfyme på skolen

Ja

Ja

NB Parfymefrie produkter på skolen (renhold, såpe, kjøkken
etc..)
Aktuelle tiltak fra ulike inneklimaprosjekt
Tekniske anlegg:
45. sjekke om varmeanlegget fungerer i alle rom
46. sjekke om varmekilder kan styres via romføler
47. sjekke om skap eller hyller er plassert foran temperaturføler
48. sjekk om varmekildene er utformet slik at barn/elever ikke
kan regulere varmen i rommet
49. sjekke ventilasjonsanlegget fungerer slik det skal
50. sjekke luftinntaket, og om snø og regn kan trekke inn i
kanaler
51. sjekke om luftinntaket er plassert slik at forurenset luft
unngås
52. sjekke om luftinntaket er plassert slik at brukt luft ikke
trekkes inn
53. etablere rutiner for funksjonsprøving/sjekke åpne/lukke
funksjoner
54. etablere rutiner for bytte av filter hver høst
55. sjekke om urverk/tidsstyring går riktig
56. sjekke trykkfall over roterende gjenvinner
57. overleveres sjekkliste til ansvarlig leder som viser hvordan
de tekniske anleggene fungerer
58. sjekke om lyskildene fungerer slik de skal
59. rutiner for lysmålinger i rom, arbeidsrom og avdelinger
60. sjekke om fullfargelys brukes
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Aktuelt for skole
og barnehage?
Ja
Nei
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Hvem kan gjøre
noe?

Koster tiltaket
penger?
Ja Nei

61. rutiner for gruppeutskiftning
62. rutiner for rengjøring/støvtørking av lysarmaturer
63. sjekk om det er behov for å dimme lyset i rom og avdelinger
nye ideer:
- Fokus på lufterutiner: når skal det luftes, hvem har
ansvar, elevene ut i friminutt
- Elevene kan følge med ventiler
Vedlikehold:
64. sjekk om det er rutiner for forebyggende vedlikehold
65. sjekk om maling inne kan utføres med Sens eller Bliss
nye ideer:
Fukt og vann:
66. sjekk om det er etablert rutiner for inspeksjon av takrenner
67. sjekk om det er rutiner for inspeksjon nedløp fra tak
68. sjekk om det er rutiner for inspeksjon av loft
69. sjekk om det er rutiner for inspeksjon krypkjeller
70. sjekk om det er rutiner for å stenge rom som har fuktskade
nye ideer:
Spesialrom, trebearbeiding, natur- og miljøfag:
71. sjekk om ventilasjonen fungerer
72. sjekk om det er undertrykk i rom/områder der maling
utføres
73. sjekk om feiekost brukes i bygningen til å feie gulv
74. sjekk om det er egnet punktavsug for å hindre støvspredning
75. sjekk om punkavsuget fungerer der elevforsøk utføres
76. sjekk om det er undertrykk i skap der kjemikalier
oppbevares
77. sjekk om sikkerhetsdatabladene er tilgjengelig for alle
78. sjekk om det er gitt opplæring i bruk av sikkerhetsdatablad
nye ideer:
Renhold:
79. sjekk om det er utarbeidet renholdsplan
80. sjekk om renholdsplanen brukes aktivt
81. sjekk om det brukes tørre renholdsmetoder
82. sjekk om det er rutiner for støvtørking av høyereliggende
flater
83. sjekk om elementmopp med teleskopstang kan brukes til
rengjøring av åpne kanaler og rør
84. sjekk om det brukes renholdsmidler uten parfyme
nye ideer:
Organisering og bruk av møtearenaer:
85. sjekk om AMU brukes aktivt i inneklima- og HMS-arbeidet
86. sjekk om skolemiljøutvalget kan engasjeres
87. sjekk om personalmøtet kan være en egnet arena
88. sjekk om FAU/SU eller brukerstyret kan trekkes aktivt med
Skriv ned nye ideer:
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
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