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Helsesjefens tilsynsrapport - Vaulen skole 

 

  

Vi viser til tilsyn ved Vaulen skole 28.10.2019. Tilsynet ble varslet i brev av 14.10.2019. 
 
Tilstede ved tilsynet var rektor Tove Karin Steen, verneombud Unni Elisabeth Hørthe, 
avd.leder Danilo Paparazzo, hovedverneombud Roe A Sørby, medisinerstudent Martin 
Høye Strømmen og rådgiver fra miljørettet helsevern Inger Gjedrem. 
 
Lovhjemmel: 
Helsesjefen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunens barnehager og skoler med 
hjemmel i Folkehelseloven Kap 3 miljørettet helsevern jf. Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv. og veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler 
I rapporten gis anbefalinger om hvilke forhold som kan forbedres i skolens kvalitets- eller 
internkontrollsystem. 
Anbefalingene er gitt med bakgrunn i forskriften og veileder til Forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. 
 
Sammendrag: 
Vaulen skole er en kommunal skole. Skolen ligger i Hinna kommunedel. Antall elever er i 
dag 674.  
Vaulen skole sine gamle bygninger er godkjent på vilkår etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler fra 22.06.1999. Vilkårene er fulgt opp.  Modulbygget er 
godkjent 24.10.12.Internkontrollsystemet er oppdatert og de ansatte går gjennom systemet 
årlig. Skolen har utarbeidet ROS analyser og beredskapsplan som det arbeides 
kontinuerlig med. Skolen har flere klasserom som er små og som er sprengt ved 25 elever 
og dette må tas med i vurderingen for når en setter grensen utnyttelse av skolen. Her er 
det ikke noe å gå på i disse klasserommene og det skal være areal for ansatte i tillegg 
Skolen har tatt i bruk de fleste spesialrom til klasserom og SFO har bespisning i rom som 
er tidligere brukt som musikkrom. Det ble registrert mye etterklang i rommet ved 
befaringen. Det ble foretatt inneklimamålinger i flere klasserom etter tilsyn i 2016 og da var 
flere klasserom helt på grensen av kapasiteten til ventilasjonsanleggene. Når en nå har fått 
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100 flere elever siden sist tilsyn så er kapasiteten sprengt. Det må luftes gjennom vindu, 
unngå bruk av dobbeltimer osv for å sikre tilfredsstillende luftkvalitet for elevene. 
Hyller i korridor til sko/støvler var snudd feil vei og samler støv. Korridorer med mørk 
murstein fremstår som mørk og dunkel. Når det i tillegg er mye klær, sko osv pga mange 
elever så er dette noe som forringer miljøet for elever og lærerne ved å tilføre miljøet mye 
støv osv Gulvene i korridorer fremstår som matte og skitne og er utsatt for stor slitasje. Ny 
skole som skal avhjelpe forholdene vil ikke stå ferdig før om flere år. Det må fremlegges 
plan for hvordan en fremover tenker å løse kapasitetsproblemene ved dagens Vaulen 
skole.  
 
Følgende funn er gjort ved tilsynet: 
 
Renhold §13  
Funn: 

 Hyller i korridor var montert feil 
 Gulvene i korridor fremstår som matte og skitne 
 Mye klær, sko på gulvet osv i korridor 
 

Anbefaling: Det anbefales å snu hyllene slik at renhold lettere kan gjennomføres. Gulvene i 
korridorer må bones dersom det er mulig og det må ryddes i klær slik at renholdet lettere 
kan gjennomføres. Det må vurderes om en skal øke renholdet på skolen pga av stor 
persontetthet i arealene. 
 
Inneklima/luftkvalitet § 19 
Funn:  

 Innblåsningsventiler dekkes til med møbler, hyller, papir 
 Kapasiteten til ventilasjonsanleggene er sprengt 

 
Anbefaling: Det anbefales å fjerne møbler osv fra innblåsningsventiler. For å bedre 
ventilasjonsforholdene så anbefales det å foreta korte utluftninger via vindu og unngå bruk 
av dobbeltimer. 
 
Belysning: 
Funn: 

 Korridor med mørk murstein fremstår som mørk og dunkel 
 
Anbefaling: Det anbefales å male mursteinen lys for å bedre lysforholdene i korridoren. 
 
Lydforhold §21 
Funn: 

 Mye etterklang i kantinen til SFO 
 

Anbefaling: Det anbefales å utbedre etterklangen i kantinen. 
 

 
 
Konklusjon: 
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I veilederen står det: Den som velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra veilederens 
anbefaling, må være forberedt på å kunne dokumentere og begrunne sine valg. 
 
 
Helsesjefen imøteser skriftlig tilbakemelding fra Vaulen skole v/rektor vedrørende 
anbefaling gitt i forhold til §§ 13 pkt 3 og §19 innen 01.03.2020. 
 
Helsesjefen imøteser skriftlig tilbakemelding fra Stavanger Eiendom v/bygningsansvarlig 
vedrørende anbefaling gitt i forhold til §§13 pkt 1 og 2, 20 og 21 innen 01.03.2020. 
 
Helsesjefen imøteser skriftlig tilbakemelding fra Stavanger eiendom v/prosjektavdelingen 
med plan for hvordan en tenker å løse kapasitetsproblemene ved dagens Vaulen skole 
innen01.03.2020.  
 
 
Likelydende brev er sendt til Vaulen skole v/rektor, Stavanger Eiendom 
v/bygningsansvarlig og Stavanger Eiendom v/prosjektavdelingen. 
 
 
  
  
 
 

 

 
 
Med hilsen 
 
 
Harald Bjørnestad Inger Leonora Gjedrem 
kommuneoverlege saksbehandler 
 
 
 
 

 

         
 

 
Kopi til: 

SkoleJørn Pedersen 

Roe Andreas Sørby 
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