
Hei, 

Vi har hatt et møte i utdanningskomiteen nå i kveld og der har det dukket opp en sak som vi 

ønsker å ta med oss videre og som jeg ønsker å få informasjon om på møtet på torsdag, 

dersom det er mulighet for det. 

 

Vi har fått tilbakemeldinger på at det er ulike rutiner for søppelhåndtering rundt om i 

kommunen og ønsker gjerne å stille følgende spørsmål: 

 

Hvordan er rutinene for kildesortering og generelt søppelhåndtering på skolen? Hvert 

klasserom er utstyrt med egne søppelbøtter til bio og restavfall + papir-kasse.  På mat og 

helse-rommet og personalrommet er det i tillegg stasjoner for plast og glass/metall. 

 

Renholdspersonellet håndterer restavfalls-dunkene. Fra 1. mars er skolens personell pålagt å 

tømme alt annet. Dette er det (selvsagt) store reaksjoner på. Er tømming av søppel en mer 

naturlig lærer-oppgave enn for renhold? 

 

Er det forskjell på dette i de ulike klassene? Nei. 

 

Har lærerne eller andre ansatte kontroll på sorteringen som blir gjort av elever og eventuelt 

ordenselever? Ikke fullt ut. Vi må stole på elevenes kildesorteringskompetanse i 

klasserommet. Når det gjelder tømming ute, går en voksen ut sammen med elevene for å 

tømme. 

 

Har dere miljøstasjon med mulighet for å sortere plast, rest, bio, papp osv.?  Ja, vi har 4 

«dunker» ved parkeringsplassen. Det eneste vi legger «løst» er plastsekkene. Disse dunkene 

er sikret med lås, og det er ikke lov for elever å gå alene med søppel av sikkerhetsmessige 

grunner. 

 

Større ting (det hender vi må kaste en stol e.l.) går ikke oppi dagens dunker (i motsetning til 

tidligere kontainere). Da må driftsleder samle dette og kjøre egne turer til Hornmoen. 

 

Har elevene, skolen, eller styret generelt synspunkter angående dette, og er det ønsker til 

forbedring som jeg kan ta med meg videre? 

Skolens ledelse ønsker en «omkamp» med hensyn til bioavfall-håndteringen!  

 

Hvordan behandles sensitiv informasjon når det skal kvittes med? Vi har en liten 

makuleringsmaskin på kontoret og en stor makulerings dunke fra Tunet på felles kopirom. 

 

I tillegg ønsker jeg å spørre om skolens rutiner rundt Coronaviruset. 

Vi har satt ut antibac i alle klasserom, men praktiserer håndvask med lunket vann og såpe. 

Oppfordrer til streng hånd-hygiene. Følger FHIs og kommunens retningslinjer.  

Har fått informasjon om at renholdsrutiner (dørhåndtak, trapperekkverk etc.) skal innskjerpes. 

Skolens undervisningplikt overfor smittede elever/elever i karantene er gjennomgått for alle 

lærere 11.03.20 

 

Skjønner at dette er en del spørsmål, men det er fint om dette kan bli tatt opp under møtet. 

 

Hilsen: 

Thomas August Solberg 

Medlem Utdanningskomiteen, MDG Elverum 


