
Orkanger, 18.12.14.

Til Rådmannen i Orkdal

Angående brannsikkerheten ved Orkanger Barneskole  -  uttalelse fra klubben.

Fløya som har  avvik  i forhold til brannsikkerhet var ferdigstilt høsten  1996.  Dette påbygget kom

som et resultat av at skolestart for 6-åringene skulle bli innført i 97, samt at skolen generelt hadde

for liten kapasitet med klasserom. Påbygget inneholder ny hovedinngang, 8  klasserom, base for

SFO, bibliotek og gangareal. Grunnet overskridelser i prosjektet, ble gangarealene/rømningsveiene

bygd mindre enn ønskelig i 96 (i retning toglinje/ E-39). Dette har hele tiden vært meget

presserende på  1.  trinns-arealet, hvor det er et brutto gangareal på 11, 8 m2.  Kullene varierer fra år

til år, det største kullet vi har på skolen i dag, er på 50 elever (3.trinn). De kunne ikke bruke disse

arealene for  2  år siden. Det sier seg selv at 50 elever i alderen 5/6 år som skal kle av og på seg har

uverdige forhold med et så lite areal- det er faktisk på 0, 23  m2  på hver elev. Dette har også store

konsekvenser ved evakuering, og dette er det altså et avvik som er vanskelig å komme utenom. Det

er kun et grupperom på dette arealet. Behovet er større.

I  etasjen over er forholdene også svært vanskelige. Her er gangarealet/evakueringsarealet på til

sammen  10,0 m2  fordelt på to små rom. (Her er et av to grupperom på arealet tatt med til

gangareal.) Med et kull på  50  elever, har hver elev likevel bare  0,20 m2  til rådighet. Her er

rømningsveiene ikke godkjent etter siste brann-inspeksjon.

Det er to mulige løsninger på denne saken:

1. Et påbygg som forbedrer rømningsveien samt gangareal slik at dette blir godkjent.

2. Installasjon av et sprinkel-anlegg i taket som vil gjøre brannsikkerheten bedre. Det vil

imidlertid ikke føre til bedre evakueringsmuligheter eller gangareal.

Som et apropos kan det nevnes at vår gymsal nå har fått restriksjoner på at det max er tillatt

med  180  personer til stede. Dette er et lokale som er ca. 200  m2, med andre ord  1,11 m2

disponibelt areal pr. person ift evakuering. Dette bør vurderes i forbindelse med valg av

løsning på saken.

De «nye» reglene gjør også at vi ikke kan samle alle elevene ved skolen samtidig i gymsalen.

At alle elever og lærere samles til felles opplevelser, har tidligere vært en sentral del av

pedagogikken vår. Vi savner denne muligheten, og det setter også store begrensinger for

sosiale sammenkomster med foreldre.

Klubben ved Orkanger Barneskole håper inderlig at kommunens politikere ser behovet for et

påbygg hvor gangarealene utbedres og at brannsikkerheten ivaretas. Det er farlige og

uverdige forhold som elevene våre tilbys. Tomteutbygging i Orkanger skolekrets fører

sannsynligvis til økte elevtall på vår skole i fremtiden. Neste års 1.klassekull ser nå ut til å bli

55elever på trinnet. Vi inviterer gjerne politikerne på befaring for å se på de forhold som

her påpekes.

For klubben v/ Orkanger barneskole,

Gunn Lian Fugløy, klubbleder
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