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VIKTIG MELDING 

 

Isen på dammene utenfor skolegården er ikke trygg og skal ikke gås på. Dette er vann som 

beveger gjennom et damanlegg og det vil aldri kunne bli verken skøytebane eller is vi bør gå 

på. Skolen og noen foresatte har observert både barn og andre voksne utpå isen både i går og i 

dag, på vei til og fra skolen. Vi følger opp på skolen, men vil ikke ha anledning til å følge 

elever forbi dammen hver dag når de skal hjem. Foreldre må derfor ta ansvar for å snakke med 

barna sine hjemme om dette. Det er også en stor utfordring at voksne/foreldre går over isen for 

da tror barna at det er trygt.  

 

Skolen har: 

- snakket om det i alle klasser mandag 23.11 

- tatt det opp med voksne vi ser går der 

- tatt det opp med FAU og blitt enige om noen tiltak 

- forsterket inspeksjon i storefri i dag 24.11 slik at vi var sikre på at ingen gikk utenfor 

gjerdene 

- tar det opp med alle skolens ansatte i personalmøtet vi har i kveld 24.11 

- lagt ut beskjed på skolen og AKS sine Facebook sider  

- Sendt informasjon (dette brevet) hjem til alle foresatte via epost 

- Skolen og FAU kommer også til å sende et brev til Vann- og avløpsetaten om bedre 

skilting og sikring av damanlegget, spesielt vinterstid.  

 

Vi ber foresatte: 

- snakk med barna om at det ikke er trygt å gå der (selv om noen voksne gjør det) 

- snakk til voksne som du evt. ser krysse isen. Dette er ikke greit! 

- få elever av isen om du ser noen der når du går forbi 

- skolen oppfordrer foresatte også til å legge inn dammen som en risiko i trafikkagenten 

 

 

 

Mvh Elisabeth Palmgren 

rektor 

 

 


