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Kort sammanställning, synpunkter på renoveringsbehov på Frölundaskolan samt otrygga platser

















Bilvägar runt skolan
o hög hastighet
o dålig skyltning
Skyddsåtgärder vid öppningarna som vetter mot bilvägar samt att förhindra genomfartstrafik
Bättre staket vid basketplan, förhindra att bollar åker ut mot bilväg
Regnskydd för eleverna på skolgården
Regnskydd vid ingång till bamba
Bättre anpassad skolgård med ”lekutrustning” för de olika stadierna och olika funktionshinder
Grind vid trappan ner till källaren vid sidan av A-huset
Toaletterna A-huset, KATASTROF!
Fler skohyllor och klädhängare alt skåp behövs (A-huset, lågstadiet).
Grind eller liknande för att stänga in trapporna ner till källare (A-huset).
Dörrarna mellan de små barnens klasser och utrymmen och de äldre barnens klasser vid A149Aborde kunna stängas så att äldre och yngre håller sig till respektive utrymmen. Tex
automatstyrda dörrar.
Skåp till mellanstadiet (B-huset), framförallt för att förhindra klädstöld (jackor).
Toaletterna B-huset. PUNKTEN STRYKS, VI KUNDE INTE HITTA NÅGRA ANMÄRKNINGAR I
SAMBAND MED KONTROLL.
Duscharna för idrottshallen i Kulturhuset är väldigt ofräscha, även fått synpunkter på att
eleverna känner sig otrygga i dessa duschar.
Idrottshallen för lågstadiet väldigt nergången, vi har tex bilder på mögel och liknande i
duschutrymmen. - Idrottshallen under renovering just nu, utför man en totalrenovering?
Belysningen på skolgård och runt om skolan: NY PUNKT
o Flera lampor fungerar ej
o Förbättra/utöka belysning framförallt på platser som pekas ut som otrygga på skolgård
och runt om skolan.

Övriga funderingar
 Hur är luftkvalitén i klassrummen?
o När gjordes senaste mätning?
o Håller sig tempereturen/luftkvalitén vid olika väderleksförhållanden?
 Matsalen (bamba)
o Ljudnivå?
o Är storleken verkligen anpassad för elevantalet?
 Skolbibliotek
o En lugn plats för studier på skolan
o Mm
Otrygga platser
 Toaletterna
 Omklädningsrummen i idrottshallen
 Bakom bamba
 Bakom idrottshallarna
 Kompisgungan
 Källaren, källarutrymmen
 matsalen
 korridoren i C-huset,
 omklädningsutrymmena vid idrotten
 Vägen till och från idrottshallen (Kulturhuset)
 fotbollsplanen,
 omklädningsrum,
 gräsplätten samt områden bakom syslöjden

