OPPVEKST
Mosby oppvekstsenter

Referat fra foreldremøte ang plassering av brakkene i byggeperioden
mandag 15.10.18 i gymsalen ved Einar Hanssen (prosjektleder i
Kristiansand eiendom) og Karen Stenslund (rektor).
Tilstede var også Einar Hanssens etterfølger i jobben og Grete Olsen fra Oppvekst.

I uke 8 flytter oppvekstsenteret ut i brakker. Barnehage og skole må dessverre deles.
Barnehagen flytter i brakker på Høietun og skolen i brakker ved siden av Torridal
ungdomsskole. Det regnes byggestart for det nye oppvekstsenteret medio mars med
innflytning januar -21. (Ca. to års byggeperiode).
Leverandøren, Expandia, kaller brakkene for moduler, og de holder høy klasse. De er nye og
lyse, og barnehagen, og delvis skolen, får vinduer på begge sider. Tegninger ble vist av
barnehage og skole.

Barnehagen:
Nedenfor barnehagen vil det bli plassert «Kiss and goodbye» for avlevering, og mulig dette
kan bli gjesteparkering for området når barnehagen flytter ut av brakkene. Lekeområdet i
skogen blir innegjerdet, mens lekeplassen som skal oppgraderes blir holdt utenfor i tillegg til
akebakken. Asfaltbanen vil bli tatt vare på slik at barna kan sykle. Personalet parkerer på
Speiderhuset (3-400 meter fra arbeidsplassen). Rita Galteland vil sørge for at barnehagen vil
få en fin lekeplass, og leketoget og – bua blir flyttet med opp fra skolegården. Modulene vil
ligge ca. 30-40 cm over bakken uten mulighet til å krype under. Det blir godt med
kjøkkenløsninger for avdelingene, og de ansattes garderobe, arbeidsrom og kontor blir
plassert i 2. etasje. Barnehagerommene utstyres etter forskriftene.
Drenering på lekeplassen vil mest sannsynlig bli gjort sammen med grunnarbeidet på tomta,
og opplegg for vann og kloakk. Alt arbeidet med å legge til rette for barnehagen gjøres på
kommunens grunn, noe som er en stor fordel. En utfordring vil nok være å få plassert
modulene i skogsområdet da veien ikke er dimensjonert for det, og det må lastes om til
mindre kjøretøy. Naboer vil få vanlig nabovarsel, og målet er at det ikke skal bli noe støy for
naboene. Det har i forkant vært møte med velet hvor de er blitt hørt om bl.a. at lekeplassen
holdes utenfor gjerdet.

Skolen:
Brakkene vil bli plassert der Torridal hadde sine da barneskolen deres ble bygget noen år
tilbake. De klassene som er delt pr i dag vil være delt i brakkene, og to klasserom vil være
tilrettelagt for hørselselever. SFO har fått et stort rom i første etasje og de vil få muligheten til
å bruke spesialrom og gymsal på ungdomsskolen. 1. trinn har fått rom ved siden av fadderne

sine på 5. trinn. Biblioteket vil bli brukt til klasserom det første halve året, men vi har vært
heldige og blitt tilbudt å låne Torridal sitt på barneskolen. Ny skole er bygget for større trinn,
men her vil vi få muligheten til å dele oss i spesialrom.
Brakkene vil stå veldig tett, men vi har fått tildelt utearealer rundt. Vi får ikke bruke
gressbanen så den vil bli gjerdet inne, men kunstgressbanen kan brukes når ikke
ungdomsskolen bruker den til gym eller i friminutt. Derfor legger vi friminuttene ulikt. Det vil
bli laget en skolegård med fuglerede- og dekkronser og et sandlekeområde. Det vil bli tilgang
til en liten fotballbane, ute amfi og klatrevegg. Det settes opp sykkelstativer.
Mellomtrinnet har fått tilbud om at de kan ha gym parallelt med Torridals mellomtrinn. Det
vurderes om vi kan samme start- og sluttider som opprinnelig da oppvekst er innstilt på å sette
opp busser fra 3 steder. Det vil vi komme tilbake til. Det er også stilt spørsmål om SFO kan
åpne en halv time tidligere om morgenen (kl. 07.00), men det er et økonomisk spørsmål. Først
vil SFO-leder kartlegge behovet før det tas stilling til det.
Skolen ser fram til et godt samarbeid med Torridal, og vi er tatt imot med åpne armer. Selv
om noen vil oppleve ulemper i byggeperioden, må vi ikke glemme at vi vil få et nytt og
fantastisk oppvekstsenter. Buss og gangveier må vi se nærmere på sammen med FAU.
Vi håper dette nye bygget vil bli «ei storstue» for bygda som også er i bruk på ettermiddager
og kvelder.

På tampen av møtet informerte styreleder litt om brevet som er sendt ang. friområdet og
Håmoen.

Ref. Anne Brodersen

