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Minnesanteckningar från föräldramötet den 31 maj, 2016 
 
Ämnet för kvällen är arbetsmiljösituationen på övre Futurum. Till kvällen är följande personer 
inbjudna: 
Hans Elmehed , förvaltningschef skola 
Lena Hagman, förvaltningschef fastighet 
Yvonne Dalberg – Borgström, lokalvårdschef 
Hannu Gybo, fastighetsförvaltare Futurum 
Helena Fornstedt, expert från Akademiska sjukhuset miljömedicin 
 
Mötet startar med att rektor Ewa Johansson hälsar alla välkomna och även ger en kort positiv 
rapport om läget på skolan. 

- Skolans ledningsgrupp är till hösten komplett igen. Två nya biträdande rektorer är 
anställda; Anna-Karin Frisk och Fredrik Lannergård. 

- Futurum har ett starkt söktryck och många elever vill gå på vår skola vilket är mycket 
glädjande. Personal söker också till skolan då de hör gott om skolan.  

- Elevhälsans personal är också så gott som komplett.  
- Skolans elever har på ett riktigt bra sätt tagit emot våra nyanlända elever och vi ser att 

det finns ett inkluderande förhållningssätt hos eleverna. Det känner vi oss stolta över. 
 
Våra gäster presenteras och därefter lämnar rektor över ordet till Hans Elmehed, förvaltningschef. 
 
Hans berättar om upptäckten av fuktskador i alla ytterväggar på övre Futurum. Huset är inte friskt 
och åtgärder behöver vidtas. Det alternativ fastighet har tittat på är en ombyggnation och en sådan 
beräknas kosta upp mot 70 – 100 miljoner kronor.  
 
Alternativ ett är nu en ombyggnation med start under hösten 2016. Paviljonger är beställda och 
beräknas vara på plats i början av september. I dessa finns sex st. klassrum, grupprum, toaletter och 
personalutrymme. Modulen kan inrymma 6 st. klasser. Skolledningen planerar att åk 4 – 5 kommer 
att inhysas i dessa lokaler. Planering och flytt organiseras av skolledningen i början av hösten. Elever 
och vårdnadshavare får då information. 
 
Alternativ två som fastighet också gör en kostnadsberäkning för är att skolan byggs om. Det finns 
alternativ med en skola som byggs med färdigmonterade moduler. Det kan vara ett hållbart 
alternativ och då kan eventuellt ett centrum eller ”hjärtat” i skolan byggas med expedition, 
pedagogiskt centrum. Därefter monteras modulerna på för olika verksamheter och arbetslag.  Ett 
kostnadsförslag tas fram för de olika alternativen. 
 
Dessa alternativ presenteras för politiken före midsommar. Beslut fattas och därefter kan eventuella 
upphandlingar göras. Vid ombyggnation kommer en sådan att ske i etapper. 
 
Oavsett vilket beslut som fattas kommer skolans ledning och personal arbeta för att alla elever ska ha 
en god lärmiljö och få bra förutsättningar för sitt lärande. Rektors ledstjärna är att verka för att alla 
elever får möjlighet att nå sin högsta potential kunskapsmässigt och socialt. För att åstadkomma det 
behöver skolans elever och personal ha en god arbetsmiljö. 
 
Helena Fornstedt berättar att forskningen visat att det finns en koppling mellan ökad rapportering av 
ohälsa i byggnader med fuktskador. En fuktskadad byggnad avger mer kemiska ämnen och partiklar 
till miljön. Kunskapen om vilken betydelse kemiska ämnen och partiklar som avges från en 
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fuktskadad byggnad har för hälsan varierar. Man är enig om att risken för att utveckla astma är 
knappt fördubblad för personer som vistas länge i en fuktskadad byggnad (ca 1 extra astma per 200 
elever). Elever som redan har astma kan få mer symtom. I övrigt är personer med annan 
överkänslighet överrepresenterade. Typiskt är att besvären klingar av när man lämnar bygganden 
och när man är ledig. Andra reaktioner som kan förklara ohälsa relaterat till i byggnaden ät t.ex. 
allergi mot djurallergen i skolmiljön som framförallt finns i dammet. Det vanligaste är dock att 
flertalet personer som vistas i fuktskadade miljöer inte reagerar alls, eller endast har mindre besvär. 
 
Om föräldrar upptäcker att deras barn inte mår bra bör man vända sig till barnets husläkare. Om det 
är relevant, bör det påtalas att fuktskador konstaterats i skolmiljön. Om läkaren misstänker ett 
samband, bör skolhälsovården informeras så att de får kännedom om detta.  
 
De åtgärder som hon och även andra vidtalade experter har rekommenderat oss att vidta är följande: 

- Ventilationen fortsätter att vara på dygnet runt och på fullt flöde under hela 
åtgärdsperioden.  

- Ventilationssystemet ses över och filter byts ut två gånger per år. Enligt Hannu är en 
driftsdator kopplad till ventilationssystemet som läser av om filter behöver bytas oftare. 

- Kemiska mätningar av luften (MVOC) görs kontinuerligt i lokalerna för att följa 
ventilationens effektivitet. 

- Ökad städfrekvens och storstädning på hög höjd.  
- Nedsugspunkter i lister för de ventilerade golven rengörs och systemets funktion ses 

över.  
- Luftrenare med partikel och kolfilter ställs ut i alla klassrum som används för att stödja 

ventilationen.  
- De delar av byggnaden som byggs om ska helt avskiljas från övriga verksamheten. 

Ventilationen ska vara stängd och tillsluten under åtgärderna.  
- Rum i tidigare atriumgårdar kommer inte att användas.  

Dessa rekommendationer är delvis genomförda och i övrigt planerade.  
 
Skolans personal genomför den s.k. Örebroenkäten. Den skickas in för bearbetning och kommer 
därefter att användas för eventuella åtgärder i samverkan med Håbohälsan. Att skolan valt att göra 
en enkät med personalen i första hand beror på att de vistas i lokalerna under längre tid. Håbohälsan 
och skolhälsovärden har tillsammans med rektor tagit fram detta och om behov finns kan fler 
undersökningar göras. 
 
Enskilda personer som upplever problem rekommenderas att söka läkare. Finns oro från 
vårdnadshavare eller läkare kontaktas skolhälsovården i första hand och skolledningen i andra hand.  
 
Frågan om nedre Futurum har undersökts nu kommer upp. Fastighet har inte gjort undersökningar 
av nedre Futurum nu. Det utifrån att den delen är ombyggd 2012. Andra skolor och verksamheter i 
kommunen kommer också att undersökas. Just nu har vi fokus på Futurum och granskar även 
Fridegårdsgymnasiet. 
 
Rektor lägger ut all information på skolans hemsida. Så snart fler saker faller på plats och beslut tas 
kommer information om vad som sker. Vårdnadshavare uppmanas att titta på hemsidan. All 
information går också till skolans personal som uppmanas att vidaresända den till vårdnadshavare. 
Det är viktigt att föräldrars e-mailadresser är uppdaterade så att informationen når fram.  
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Trots att situationen med fuktskador och mögel är det ändå bra att skadorna upptäckts och att det 
då finns möjlighet att åtgärda detta. Vi hoppas på en riktigt bra skolbyggnad för våra elever och 
personal.  
 
 
Vänligen, 
Ewa Johansson 
Rektor Futurum 
 
 
 
 
 
 
   


