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NY BRAKKERIGG MED NY PLASSERING PÅ SALTVERN
Bakgrunn
Saltvern skole har i utgangspunktet plass til maksimalt 3 klasser på hvert trinn. Nå er det
imidlertid 88 elever som til høsten skal starte i 1. klasse. Samtidig vil 8.-trinnet bestå av så
mange elever at de må fordeles på 4 klasser. Dette gjør at skolen neste år får 33 klasser og
dermed mangler to klasserom. Samtidig gjør de pågående oppussingsarbeidene at skolen har
behov for avlastningslokaler.
Dagens brakkerigg
For å huse en ekstra 1. klasse ble det i 2005 plassert en midlertidig brakkerigg i skolegården
mellom ungdomstrinnet og mellomtrinnet. Denne riggen er uten innlagt vann og toaletter, og
brukes i dag som midlertidig teamrom for lærerne på 6. og 7. trinnet.
Samtidig er riggen plassert slik at den stjeler viktige lekeområder fra skolebarna. Disse
arealene har bare blitt enda mer verdifulle etter at byggingen av den nye SFO-/1.klassefløya i
2007/2008 beslagla ytterligere lekearealer.
Ny rigg og ny plassering
Saltvern FAU mener at den nåværende brakkeriggen må erstattes med en ny.
Skolen trenger et midlertidig bygg med garderober og toaletter, to klasserom og to teamrom.
For å gi lekeareal tilbake til barnetrinnet foreslår vi at riggen plasseres mellom barne- og
ungdomstrinnet, der det i dag er et sykkelskur og en vaktmesterbolig i dårlig forfatning som
bør rives. Dette muliggjør tilkobling av vann og kloakk.
Vaktmesterboligen inneholder 3 kontor for helsesøstrene og PP-tjenesten. Disse funksjonene
må også ivaretas.

Det haster
Av hensyn til skolen sin videre planlegging av neste skoleår, og det pågående oppussingsarbeidet, er det viktig at det nå kommer en rask avklaring på disse spørsmålene.
Selv om Saltvern nå gjøres i stand til å motta 4 klasser til høsten, må kommunen samtidig
jobbe seriøst med å finne langsikte løsninger som kan bidra til å avlaste skolen. På sikt bør det
ikke være mer enn 3 klasser på hvert trinn.
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