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RÅD FOR LIKESTILLING OG FUNKSJONSHEMMEDE 2018 

MØTEINNKALLINGER OG REFERATER 

Det ble gjennomført befaring på Tynset ungdomsskole og på Tynset barneskole hvor de 

respektive rektorer hadde en gjennomgang av skolen. Rapporter er vedlagt. 

 

Resterende saker ble utsatt da rådet ikke var beslutningsdyktig grunnet for få deltakere.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aaseng 

sekretær RLF 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur. 
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Tynset Ungdomsskole 

v/rektor Stian Nystuen 

2500 Tynset 

 

 

       Tynset den 28.janaur 2019. 

 

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede har dette året satt skoler som ett av sine 

arbeidsområder. Rådet mener skolene er et viktig fokusområde for arbeid med universell 

utforming. 

Universell utforming av skolene omhandler mange ulike forhold fra bygningsmasse, til 

pedagogiske og digitale læringsressurser, Rådet har notert seg, ut fra artikler i offentlige 

organer, at en svært høy prosent av skolene i landet ikke er universelt utformet og at adgangen 

og tilretteleggingen for funksjonshemmede er mangelfull. 

Rådet har kontaktet rektor ved ungdomsskolen og bedt om en orientering om hvordan skolen 

og undervisningen er tilrettelagt for funksjonshemmede eller personer med nedsatt funksjon. 

 

Etter orientering og befaring på skolen den 24.januar, syntes rådet at skolen har god fokus på 

området og at mye er godt tilrettelagt.  

Rådet har likevel følgende bemerkninger: 

 Hele skolen mangler ledelinjer til hjelp for synshemmede. Dette bør ordnes. 

 HC toalettene mangler bøyler ved selve toalettskålene. 

 Nedgang til sløyd/håndarbeidsrommene er ikke mulig for rullestolbrukere. En 

ser utfordringene ved å få til en ev rampe/nedkjøring, men rådet mener det bør 

arbeides med hvordan dette kan løses. 

 Skolekjøkkenet mangler arbeidsplass for rullestolbrukere. Det bør installeres 

hev/senk arbeidsbenk og komfyrtopp, samt oppvaskkum på en av stasjonene. 

 Lydutjevningsanlegg bør ha installasjon slik at det kan brukes på alle 

undervisningsrom. 

 Rømningsvei fra musikkrommet syntes å være krevende for flere typer 

funksjonshemming dersom brann blokkerer utgangsdør. Her bør det lages en 

løsning med større vindu og trapp mot dette. 

 

Loven sier at Skolene har plikt til å sikre universell utforming  

Hele paragrafen (§ 17. Universell utforming i ny lov fra 1.1.2018) har følgende tekst:  
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming 
av virksomhetens alminnelige funksjoner.  
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at 
virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse.  
Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde 
for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på  
a) effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse  
b) om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art  
c) kostnadene ved tilretteleggingen  
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d) virksomhetens ressurser  
e) sikkerhetshensyn  
f) vernehensyn.  
Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell 
utforming i lov eller forskrift.  
 

Inngangspartiene på skolen har elektriske døråpnere og er fullt tilgjengelig for alle, dette 

syntes rådet var bra. 

 

 

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Tynset kommune 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Ass, rådmann Morten B. Often 
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Tynset barneskole 

v/rektor Jostein Sivertsen 

2500 Tynset 

 

 

       Tynset den 28.janaur 2019. 

 

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede har dette året satt skoler som ett av sine 

arbeidsområder. Rådet mener skolene er et viktig fokusområde for arbeid med universell 

utforming. 

Universell utforming av skolene omhandler mange ulike forhold fra bygningsmasse, til 

pedagogiske og digitale læringsressurser, Rådet har notert seg, ut fra artikler i offentlige 

organer, at en svært høy prosent av skolene i landet ikke er universelt utformet og at adgangen 

og tilretteleggingen for funksjonshemmede er mangelfull. 

Rådet har tidligere fått en orientering av rektor ved barneskolen og har hatt befaring på skolen 

den 24.januar 2019. 

Den tidligere orienteringen ga oss et godt innblikk i hvordan skolen ivaretar elever med 

funksjonshemming og rådet syntes skolen har god fokus på området og at mye er godt 

tilrettelagt.  

Rådet har likevel følgende bemerkninger: 

 Hele skolen mangler ledelinjer til hjelp for synshemmede. Dette bør ordnes. 

 Den smale delen av trappa ved inngangen mangler markering ved start og 

sluttrinn. 

 Skolekjøkkenet mangler arbeidsplass for rullestolbrukere. Det bør installeres 

hev/senk arbeidsbenk og komfyrtopp, samt oppvaskkum på en av stasjonene. 

 Lydutjevningsanlegg bør installeres på L5. Ideelt sett bør alle klasserom ha 

installasjon slik at anlegg kan brukes på alle undervisningsrom. 

 Det er bare en inngang som har elektrisk døråpner. Rådet mener at dette bør 

monteres på alle utgangsdører.  

 Ved inngang fra Arnemoveien er det ikke rampe for rullestolbrukere. 

Inngangen er pr i dag ikke mulig å bruke for elever som bruker rullestol. 

 Ny dør ved østfløy er for smal og for tung å åpne. 

 Dør til garderobe ved østfløy som også er rømningsvei slår gal vei! 

 Undervisningsrom i underetagen som ikke har vinduer eller rømningsvei mener 

rådet er uegnet som klasserom 

 

Loven sier at Skolene har plikt til å sikre universell utforming  

Hele paragrafen (§ 17. Universell utforming i ny lov fra 1.1.2018) har følgende tekst:  
Offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten har plikt til universell utforming 
av virksomhetens alminnelige funksjoner.  
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 
fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at 
virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av 
funksjonsnedsettelse.  
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Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde 
for virksomheten. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på  
a) effekten av å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse  
b) om virksomhetens alminnelige funksjoner er av offentlig art  
c) kostnadene ved tilretteleggingen  
d) virksomhetens ressurser  
e) sikkerhetshensyn  
f) vernehensyn.  
Plikten etter første ledd anses som oppfylt dersom virksomheten oppfyller krav til universell 
utforming i lov eller forskrift.  
 

 

 

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede i Tynset kommune 

 

 

 

Karl Morten Skaar Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

Ass, rådmann Morten B. Often 

 

 


