
 

 MÖTESANTECKNINGAR 1(3) 

 Datum Vår beteckning 
 2019-05-07  

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola 
0171-529 71 
ewa.johansson@habo.se 

 

 

Mötesanteckningar förda vid informationsmöte för vårdnadshavare 
Vibyskolan 2019-05-02 

Lena Norrman och Michael Andersson höll i mötet och berättade om nuläget kring evakue-

ring och luftmätningar som nyligen gjorts.  

Med på mötet fanns även Linn Skjetne miljö- och hälsoskyddsinspektör, Tuija Hedman ny 

rektor Vibyskolan, Annmari Lott och Susanne Robertsson lagledare samt Ewa Johansson 

verksamhetschef grundskolan. 

Evakuering – flytt till moduler/paviljonger 

En översiktsbild av modulerna visades. Modulerna placeras på gräsmattan bakom fotbollspla-

nen och på en liten del av fotbollsplanen i en rak linje. Modulerna är 90 meter långa. I modu-

lerna finns klassrum, grupprum, fritidsrum, kök och matsal. 

Gymnastiksalen i skolan kommer att nyttjas för idrottsundervisning för åk F-2 fram till dess 

byggnationen startar. 

En tidsplan för evakueringen finns och vi är i fas med den uppsatta tidsplanen. Bygglovshand-

lingarna blir klara nästa vecka. När markarbeten påbörjas kommer platsen där arbeten sker att 

hägnas in. Inhägnaden sätts upp ungefär där gångvägen går på baksidan. Detta påbörjas v. 19. 

Under jourveckorna då skolan är stängd kommer flytten av möbler och material att ske. Fri-

tids har verksamhet i skolan till och med v. 27. 

Vecka 32 då fritids öppnar efter sommaren tas fritidsbarnen emot i modulerna. Det kommer 

finnas extra personal på plats som packar upp fritids material. De första dagarna kan det upp-

levas lite stökigt och icke-iordningställt inne i fritidslokalen. Vi hoppas på vackert väder så vi 

kan vara ute mycket med barnen. 

Hur rummen ska fördelas kommer rektor att planera tillsammans med personalen. Matsalen 

och köket kommer vara längst till höger om man står med ryggen mot skolan och tittar mot 

modulerna.  

Frågor om evakuering och byggnation 

 Hur stora är klassrummen? 

Svar: 60 kvm 

 

 Hur länge kommer eleverna att gå i paviljonger? 

Svar: Just nu är det oklart hur länge det kommer att bli. Det beror på vad politikerna 

beslutar. Den budget projektet har i dagsläget täcker inte kostnaderna som renovering 

av de skadade delarna av skolan kräver, därför måste ärendet upp till politiken för nytt 

beslut.  
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Modulerna är skolbyggnader i fullgott skick och bra lokaler att ha undervisning i. De 

håller kraven för klassrumsstorlek, ventilation och andra krav för att driva undervis-

ning. Klassrummen är dimensionerade för 30 personer. 

 

 När fattas det politiska beslutet om Viby? 

Svar: Ambitionen är att ärendet ska tas i barn- och utbildningsnämnden i juni för att 

sedan tas vidare efter sommaren. Beslutsunderlaget behöver vara väl genomarbetat in-

nan det tas upp i nämnden. Om det inte är möjligt att hinna med det innan sommaren 

tas det upp på första nämndsmötet i höst. 

 

 Kommer skolan vara lika stor när den är i paviljongerna (lika många elever)? 

Svar: Skolan kommer att ha samma kapacitet som i dag under ombyggnationen d v s 7 

klasser från F-klass till åk 6.  

 

 Hur påverkas elevernas skolväg (gångvägen från Prästgårdsvägen till skolan)? 

Svar: Eleverna ska ha en säker skolväg så det ses över i samband med etablering av 

moduler. 

 

Luftmätningen 

Luftmätningen visar detsamma som den första mätningen visar, d v s att det finns fukt och 

mögelangrepp. Inget nytt som man inte redan visste har uppmätts. Mätningen bekräftar att det 

är hus A som är mest fuktskadat. 

De uppmätta värdena indikerar att byggnaden är fuktskadad. Mätningen är en mätning av 

byggnadens status, inte en mätning av hur hälsan påverkas. Det vanliga är att man först gör en 

luftmätning och utifrån indikationer som påvisas görs vid behov en mer omfattande miljöin-

ventering/fuktmätning. I detta fall gjorde man tvärtom. 

Många ämnen som kan förekomma i inomhusmiljö (fuktrelaterade ämnen) regleras med hygi-

envärden. Halten på skolan ligger 100-1000 ggr under hygienvärdet. 

Radonmätning (ej kopplat till fukt) som också gjorts ligger under gränsvärdet. När mätningen 

gjordes var ventilationen ej på hela dygnet och på natten när ventilationen inte var igång var 

värdet högre. Värdet på dagen då elever och personal vistas i lokalerna ligger under gränsvär-

det. Nu är ventilationen på hela dygnet och värdet ska då ligga under gränsvärdet hela dygnet. 

Hälsopåverkan är väldigt individuell. En person kan ha tydliga besvär och en annan kan vara 

helt besvärsfri fastän personerna vistas lika länge i samma lokaler. 

Typiskt vid hälsopåverkan är att den som mår dåligt i lokalerna mår bra när man inte är i loka-

lerna där fuktskador konstaterats. Det finns evidens för att rapporteringen av ohälsa ökar i 

fuktskadade lokaler. 

Arbetsmiljömedicin har inte gett rådet att stänga skolan. De har gjort bedömningen att elever 

och personal kan vara kvar i skolbyggnaden under våren.  

Mår man som elev dåligt och/eller får symptom ska man besöka läkare för ett utlåtande. Läka-

ren kan ta kontakt med Arbetsmiljömedicin och rådgöra med dem.  



Frågor – luftmätning och hälsa 

 Har anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket? 

Svar: Nej, ingen anmälan har gjorts. Arbetsgivaren (kommunen) har vidtagit de åtgär-

der som rekommenderats av experter inom området och evakuering kommer att ske. 

  

 Varför görs inte mätningar inne i elevernas klassrum?  

Svar: Konstruktionerna är i stort likvärdiga i de olika delarna mellan provplatserna och 

klassrum, vilket innebär att miljön bör inte skilja sig så mycket i det stora hela. En an-

nan orsak till att konsulten valde att göra mätningarna i korridorer är att pumparna kan 

upplevas som ett störningsmoment av vissa under lektionstid.  

 

 Hur ska man veta om ens barn inte mår bra i skolan om hen mår bra hemma? 

Svar: Om en elev visar symptom under skoldagen så ringer personalen till vårdnadsha-

vare. Personalen tar alltid kontakt med vårdnadshavare om barnet inte mår bra. Så var 

rutinerna även innan några fuktskador konstaterades. Rektor påminner personalen att 

det är särskilt viktigt att rutinen följs i detta läge då det kan finnas barn som påverkas 

av inomhusmiljön som inte annars uppmärksammas. 

 

Om vårdnadshavare känner oro och/eller ser symptom hos sitt barn bokas ett läkarbe-

sök och skolan kontaktas. Efter utlåtande från läkare planeras eventuella åtgärder för 

eleven under de veckor som återstår av terminen. Läkaren kan kontakta Helena 

Fornstedt på Arbetsmiljömedicin för rådgivning. Rektor Tuija Hedman kan kontakta 

Ewa Johansson, verksamhetschef grundskola, om åtgärder behövs som rör placering 

på annan skola.  

 


