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Rektors beslut 

• Grundar sig på de expertutlåtanden som 

skolan fått ta del av. 

• Mätresultat och enkäter. 

• Undervisningens kvalitet. 

• Elevernas hela situation i skolan. 



Expertutlåtanden 

• Byggnaden går att använda om extra 

ventilationsaggregat står i rummet. På läge 3 under 

natten och läge 1 dagtid. 

• Byggnaden går att använda om man isolerar den del som 

byggs om; ventilationen bryts till den del som byggs om. 

• Ombyggnadsdelen isoleras med byggplast samt 

isolerings tejp så att inte materialet kan komma ut från 

den delen.  

• Vädra den del som används och ej för många i lokalerna. 

• Ej under för lång tid.  



Mätresultat och enkäter 

• Örebroenkäten; Den bild enkätsvaren ger vad gäller såväl klagomål 

som symtom talar inte för att eventuella fuktskador i ytterväggarna 

skulle påverka innemiljön i dagsläget. Det är viktigt att man genast 

förbättrar ventilationen och också att dess funktion följs. 

• Örebroenkäten; högre värden vad gäller buller samt dålig luftkvalité 

på eftermiddagar. Tyder på att ventilationens kapacitet inte är 

avsedd för antalet personer i lokalen. Ljudmiljön behöver också ses 

över. 

• Mätresultaten är i princip lika över tid så länge man inte rör väggar, 

golv eller tak.  

• Fukt och mögel finns i byggnaden och det är huset som är sjukt.  
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Undervisningens kvalitet 

• Det är svårt att ersätta övningssalar med paviljonger. 

• Matsalen behöver vi ha kvar – det blir rörigt att äta i 

hemklassrummen. 

• Caféet är ett ”måste” för de äldre eleverna. 

• Kojans verksamhet behöver utveckla sin kvalité. Vi är på 

gång att få en riktigt bra verksamhet med flera nya i 

personalen. Rosas lokaler känns bättre än de Kojan hade 

innan. Ateljén har tillkommit! 

• Fina hemklassrum med bra lärmiljö större delen av 

dagen.  
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Elevernas hela skolsituation 

• Vi har mätt hur många minuter varje elevgrupp är i stora 

skolan respektive i paviljongerna. Dessa mätningar i 

minuter och procent är skickade till våra experter via 

fastighet. 

• Eleverna önskar ha kvar sitt café och matsal. 

• Vi stämmer av via elevråden och elevskyddsombuden 

hur upplägget fungerar.  

• Vårdnadshavare är välkomna att höra av sig vid 

synpunkter eller frågor.  
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Projekt framåt 

• Nystart för Futurum – en skola för framtida kompetenser. 

• Hur kan vi använda situationen till att skapa ännu bättre 

lärmiljöer? 

• Hur ska skolan utformas fysiskt och socialt för att gagna 

lärandet? 

• Hur kan vi ha en skola med bra tillgänglighet för alla 

elever? 

• Projektets mål är att elever, personal och 

vårdnadshavare ska vara delaktiga i att forma den bästa 

skolan.  
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