
 

Flakstad kommune 
Dato: Vår ref: Arkivkode: 

19.09.2019 19/3460  

 Legekontor 
  

Deres ref:  

 Saksbehandler: Solveig Nilsen, tlf: 76052250, e-post: solveig.nilsen@flakstad.kommune.no 

 

Adresse:     Flakstadveien 371 Telefon:  76 05 22 01 Bankgiro: 4580 06 06938 Org.nr.: 863 320 852  
  8380 Ramberg      

E-post: postmottak@flakstad.kommune.no www.flakstad.kommune.no  

  

 
 
Erling Sandnes 
 
Flakstadveien 371 
8380 RAMBERG 
 
 
 
 
Tilsynsrapport Ramberg skole 
 
Tilsyn gjort 190919 kl 1230 - 1345 

Tilstede: Nina Seljeset, renholder og verneombud, Brit Rasmussen, fungerende rektor, Solveig Nilsen, 

kommunelege. I tillegg i de fleste klasserom: elever og lærere i barne –og ungdomsskolen. 

Gjennomgang av undervisningslokaler i 2.etg, 1.etg og kjeller som er i bruk.  

Det første som slår imot når man går inn utenfra, er intens lukt av løsemiddel/lim. Dette har vært tilstede 

siden det ble montert støydempende plater i gangtakene i vinter. Denne lukten er intens og tilstede i alle 

ganger, også i underetasjen.  

I 2.etg er det kommet luftskifte i ett rom som fungerer rimelig bra ifølge kontaktlærer. Det observeres stor 

variasjon i innetemperaturen i disse rommene, og det avtales med Nina innkjøp av temperaturmålere som 

legges i klasserommene, så får vi sjekket dette førstkommende mandag. Ellers innestengt lukt, ikke 

mugglukt som jeg kan kjenne. I gangen lukter det mugg, og det er jo her det har vært mest lekkasjer i 

vinter. Gulvbelegget (linoleum) flere steder smuldrer opp.  

I 1.etg har 3./4.-klasserommet (stort, sørvendt; tidligere bibliotek) fått montert luftskifte. Både lærer og 3 

elever rapporterer luktproblemer og hodepine som forsvinner etter endt skoledag denne uka, men ikke 

tidligere i år. Det er fjernet melkekartonger og annet som kan gi lukt. Vi gjør ny vurdering av lukt og 

luftskifte førstkommende mandag (23/9). Dersom det da lukter mugg og/eller dersom det kommer flere 

rapporter om hodepineplager eller luftveisplager, stenges dette klasserommet.  

Like innenfor ungdomsskolefløyen ligger et grupperom innenfor et lagerrom for vaskeutstyr. I gangen 

utenfor dette rommet slår det mugglukt imot, og i både lagerrommet og grupperommet lukter det mugg. 

Dette er observert av både lærere og av undertegnede, disse rommene stenges.  

Formingsrommet har innestengt lukt og tydelig dårlig luftskifte, ikke mugglukt. Det er lagret mye forskjellig i 

dette rommet som gir økt mengde svevestøv og luktplager. Dette rommet brukes av en og en klasse av 

gangen, er ikke et undervisningsrom som brukes mer enn 1 time av gangen, og kan derfor holdes åpent. 

Det skal ikke brukes en hel dag av lærer eller elever.  

Undervisningslokalene i 1.etasje som har fått montert opp luftskifteanlegg har på forhånd fått beskjed om å 

lukke vinduene samt ha luftskifteanleggene på i 1 time før tilsynet. Det kjennes dårlig inneluft i alle rom, 

men kan ikke kjenne mugglukt. Elever i 10.klasse angir at de har hodepine og åpner vinduene etter tilsynet, 

da dette gir bedre luftskifte.  

I kjelleretasjen er det luftskifte i musikkrommet. I kjellergangen lukter det innestengt og faktisk også 

lim/løsemidler, til tross for at det ikke er plater i taket her. Det er lavt under taket i musikkrommet, 
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anlegget står på, og det er ingen elever tilstede. Til tross for dette er det varmt og innestengt lukt. Det skal 

ikke være lange undervisningsperioder (> 1 time) i kjellerrommene, og de holdes derfor åpne.  

 

Alt i alt er tilstanden ved skolen betydelig forverret fra skolestart 19/8/19. Det er tilkommet mugglukt som 

gjør at et undervisningsrom (og et lagerrom) stenges, med mulighet for utvidelse med et klasserom fra 

førstkommende mandag, avhengig av hvordan det vurderes da. Det er mange rom som ikke skal brukes til 

undervisning, deriblant alle ganger, formingsrom, musikkrom, hvor det luktmessig og luftskiftemessig ikke 

er tilrådelig. Det er flere ansatte og elever som rapporterer om hodepineplager og luftveisplager. Om dette 

er forbigående vet vi ikke, men det ansees overveiende sannsynlig at det har sammenheng med 

inneklimaet i hele bygget. Av erfaring vet vi at den største nedbørsmengden denne høsten er i vente de 

kommende 2-3 månedene, og vi må påregne at inneklimaet forverres av dette uavhengig av midlertidige 

tiltak som er foreslått (hyppigere renhold, fjerning av snø fra skoletaket). Tiltak med luftskifte har ikke 

bedret inneklimaet, som vi hadde håpet at det ville.  

Min klare anbefaling er at elever og lærere flyttes fra skolen så snart som mulig. Det bør planlegges 

undervisning i andre lokaler senest fra nyttår 2020. Flere rom kan stenges i mellomtiden dersom dette 

utvikler seg videre, og kommunen bør ikke vente med å klargjøre alternativt undervisningslokale. Jeg 

ønsker at denne rapporten oppfattes som stengingsvarsel for hele skolen fra 010120, med mulighet for 

dispensasjon til månedlig drift frem til denne datoen, såfremt det ikke skjer ytterligere forverringer i 

mellomtiden.   

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Solveig Nilsen 
kommunelege 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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