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Omvisning på ungdomsskolen 
 
Rådet påpeker flg forhold og ber om administrasjonens tilbakemelding etter omvisning på 
ungdomsskolen: 
 

 Trappetrinn, nødutganger osv er ikke merket tilfredsstillende  med kontrastfarger for 
personer med nedsatt syn 

 Det er terskler til alle rom, dørene er tunge å åpne og det er ikke døråpnere.  

 Lærerarbeidsplassene er ikke tilrettelagte for personer med nedsatt forflytningevne 

 Det er ikke merket parkeringsplass for personer med nedsatt forflytningsevne  nærme     
inngang. Døråpner ved hovedinngang er umerket.  

 Toalett for bevegelseshemmede er ikke merket, det er ikke døråpner, toalettet er ikke 
komplett utstyrt og det anses å være svært vanskelig å manøvrere en rullestol inn på 
toalettet  

 Det er ikke tilgjengelige hev/senk arbeidsplasser 

 Krykkeholdere er ikke montert ved resepsjon og på toaletter 

 Det stilles spørsmål vedr høreforhold, akustikk osv. spesielt i «hjertet» og allrommet.  
 

  



25/2014: Godkjenning av møteprotokoll 
 
Behandling: 
 
Protkoll godkjennes. 

Vedtak: 
 

Protokoll godkjennes slik den foreligger. 

Tidligere godkjenninger av protokoller endres slik at dato for blir ført på.  
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

26/2014: Orienteringer 

 
 

 
· Leder orienterte om forskrift om midlertidig parkeringsbevis for forflytningshemmede  

 

· Rådet anmoder om at blomsterkasse ved inngang A , Fjellheim flyttes fordi den står på 
parkeringsplass for forflytningshemmede. 
 

· Det ble redegjort for tilgjengelighet på biblioteket. Notatet var sendt ut på forhånd. Rådet 
anmoder om at tilstrekkelig informasjon blir satt opp ved alle aktuelle innganger.  
 

· Leder orienterte om gjenstående arbeider ved NAVkontoret . Rådet forventer at 
krykkeholdere, lamper ved pcene samt skilter for parkeringsplasser for forflytningshemmede  
blir montert med det første.  

 

 

 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Neste møte er  3. november og starter med en omvisning på Hovin skole kl 14.  
(Møtet er utsatt til 10. november) 
 

 


