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ENKELTVEDTAK KNYTTET TIL SKOLENS FYSISKE MILJØ
Jar skole viser til din henvendelse ved personlig oppmøte og senere i mail 06.11.21 der du ber
om tiltak knyttet til det fysiske miljøet for elevene på Jar.
Konklusjon
Skolen vil ikke iverksette tiltak for å bedre det fysiske miljøet på skolen.
Byggearbeidene er avsluttet.

Rettslig grunnlag
Etter opplæringslovens § 9 A-2 har elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer
helse, trivsel og læring.
Opplæringslovens § 9 A-7 fastslår at det fysiske miljøet på skolen skal være i samsvar med de
faglige normene som myndighetene til enhver tid anbefaler, og at alle elever har rett til en
arbeidsplass tilpasset deres behov. Dersom en elev eller foresatt ber om tiltak som omfatter
det fysiske miljøet, skal saken behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.
Begrunnelse
Før byggearbeidene startet fikk jeg oversendt informasjon fra utfører som skrev at entreprenør
Tranby, som skulle utføre arbeidene, var vant til å jobbe på skoler og var fleksible med
løsninger. Jeg tolket det som at de ivaretok sikkerheten. Jar skole er den syvende i rekken av
skoler som får nedgravd renovasjonsløsning.
Jeg la ut informasjon på skolens hjemmeside med denne informasjonen, slik at foresatte var
klar over at det skulle være byggearbeider rett utenfor skolens område.
Ledelsen på Jar skole har sett byggearbeiderne flere ganger om dagen så lenge arbeidet har
foregått. Gjerdet rundt området har alltid vært lukket når jeg har observert.
Verken foresatte eller lærere har meldt fra om at sikkerheten ikke har vært ivaretatt før din
henvendelse, fredag 06.11.20.
Jeg hadde selv observert byggearbeidene rett før dine bilder og filmer, torsdag 5.11 og fredag
06.11, og ikke sett at det har vært dårlig sikring.
Ved egen observasjon fredag 06.11 kl. 11.00, var sikkerheten ivaretatt på byggeplassen.
Ved egen observasjon mandag 09.11 kl. 08.15, var sikkerheten ivaretatt på byggeplassen.
Postadresse:
Postboks 700
1304 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Storengveien 2/4

Org. nr: 974635445
Bank:
Telefon: 67 10 79 00
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Arbeidene ble avsluttet tirsdag 10.11.
Elevene har hatt tilsyn i alle friminutt. Det er ekstra mange voksne ute i friminuttene nå pga.
kohortinndeling som smitteverntiltak på gult nivå under Korona-tiden. Så langt jeg vet, har det
ikke vært observert åpninger i gjerdene når det har vært friminutt.
Alle ansatte har vært informert om byggearbeidene.
Etter møtet med deg hvor jeg ble gjort oppmerksom på manglende sikkerhet ved
anleggsplassen, tok jeg umiddelbart kontakt med min overordnede, May Gautier Gjerdsbakk,
for å orientere om saken, og for å få vite hvem i Eiendom jeg skulle sende dokumentasjonen
du hadde samlet inn til.
Jeg fikk navn fra henne og sendte dokumentasjonen til Eiendomsavdelingen i Bærum
kommune ved Anne Berit Lie og Ronny Larsen. Jeg la ved bildene og mailen fra deg.
Jeg fikk svar fra Anne Berit Lie, lørdag 07.11, der hun blant annet skriver følgende:
«Jeg har snakket med prosjektleder Ronny Larsen som tok kontakt med

entrepenør Preben Tranby. Entrepenørens svar på hendelsen ligger vedlagt. Jeg
har tillit til at han tar dette på største alvor og gjør det han kan for å sikre plassen
på en forsvarlig måte. Vi i Eiendom har veldig fokus på sikkerhet og dette
kommer alltid i første rekke når vi har prosjekter på våre skoler.
Jar skole er den syvende i rekken av skoler der det blir innført ny
renovasjonsløsning. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger tidligere på at
sikkerheten ikke har blitt godt nok ivaretatt og vi beklager veldig at du skal
oppleve dette.
Ronny Larsen har selv vært på plassen to ganger for å forsikre seg om at alt går
etter planen og at området er sikret. Alt har da foregått på en forsvarlig
måte. Området skal være sikret hele tiden med unntak av ut og inn transporter,
men da alltid med følgemann.
Skolen ble varslet 1 uke før oppstart, se vedlegg. Mulig at dette var et noe kort
varsel, men dette skyldes noen uforutsette forhold. Plassering av
renovasjonsløsning og stipulert byggetid er også angitt.»
Svaret fra Preben Tranby, entreprenør, som det vises til i mailen fra Anne Berit Lie, lyder som
følger:

Hei, Jeg har snakket med det ansatte som er på plassen. Denne hendelsen
forklarer de med at det akkurat var tippet et lass med pukk, og at de jobbet med å
sikre stedet igjen.
Som man ser på bilde drives det med å binde sammen gjerdene igjen.
Vi greier dessverre ikke å tippe lassene over gjerdene, og det er verken sikkert
eller hensiktsmessig å grave lassene av bilen og over gjerde.
Vi tar sikkerheten på alvor, gjerder inn byggeplassen og har prøvd så langt det
lar seg gjøre å legge transporten utenfor de travleste tidene på skolen ved
levering og henting av barn.
Mvh
Preben Tranby
Ringeriksveien 162 b, Pb. 83
1314 Vøyenenga
Tlf.: 93244276
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Etter utredning og fordi arbeidene nå er avsluttet, konkluderer skolen med at elevenes rett til
et trygt fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt samt at opplysningsplikten er oppfylt.
Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket. Hvis du vil klage, er fristen tre uker fra du har mottatt
vedtaket. Klagen må nevne hvilken endring du ønsker, og bør være skriftlig. Du bør også
begrunne klagen. Du sender klagen til skolen ved rektor. Dersom skolen/kommunen ikke er
enig i klagen din og ikke omgjør vedtaket, vil vi sende den til Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
som er endelig klageinstans.
Om nødvendig kan skolen bistå med hjelp med utformingen av klagen. Du har med visse
unntak, anledning til se sakens dokumenter. Du kan la en advokat eller en annen fullmektig
bistå og representere deg på alle trinn i saken. En annen fullmektig kan være en hvilken som
helst myndig person eller en organisasjon. Fullmektig som ikke er advokat må fremlegge
skriftlig fullmakt.
Klage på enkeltvedtak er bestemt i forvaltningsloven §§ 28 og 29. Regelverket for å se
dokumenter i saken finner du i forvaltningsloven §§ 18 og 19. Forvaltningsloven § 12 sier at du
kan bruke en fullmektig.

Med hilsen
Kathrine Selvikvåg Malme
Rektor
Jar skole

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur
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Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø
9a-1. Generelle krav
Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og
psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

§ 9a-2. Det fysiske miljøet
Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke
omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane.
Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som
fagmyndigheitene til kvar tid anbefaler. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse
normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad
for helsa, trivselen og læringa til elevane.
Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal
innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har
funksjonshemmingar.
Dersom ein elev eller forelder, eller eit av råda eller utvala ved skolen der desse er
representerte, ber om tiltak for å rette på fysiske miljøtilhøve, skal skolen snarast
mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen
ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter
føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.
Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (i kraft 1 april 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).
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