Desember 2014

INFORMASJON TIL HEIMENE VED MOSVIK SKOLE!
Vi har fått henvendelse fra leder i FAU angående ballbingen og dens glatt dekke. Elevrådet
har hatt ballbingen som sak i høst. Dekket kan bli svært glatt når det regner, og på dager
med frost.
Det har vært flere småuhell i bingen, og det har vært et par større uhell som har ført til
bruddskader.
I den anledning tok jeg kontakt med byggeleder for å få en sjekk ut kvaliteten på dekket i
ballbingen. Skolen ønsket også å vurdere eventuell stenging av bingen, og eventuelt fjerne
dekket. Leverandøren Unisport sa bl.a. følgende:
Leverandøren synes det er beklagelig hvis dekket har ført til skader og benbrudd.
Leverandøren mener at dekket skal være godkjent for ballbinger, og sier at de tror skotype
har betydning. Det anbefales å bruke joggesko med gummisåler og et godt mønster. De
mener også at asfalt blir glattere.
Skolen ser at dekket blir glatt, og at vi må være på vakt slik at det ikke går utover helse- og
sikkerhet til elevene. Derfor tok rektor en runde i klassene fredag morgen for å høre med
elevene hva som skjer, hvor ofte det skjer uhell og hvordan det skjer. Vi snakket også litt om
hva som er hendelige uhell, og hva som kan forebygges.
Et alternativ var å stenge ballbingen.
Et annet var å rive av dekket.
Siste å prøve litt til, og at dekket ble vurdert fra dag til dag.
Innspillene ble tatt med tilbake. Elevene kom med mange gode forslag og ideer. Vi valgte
derfor i denne omgang å la spillet gå litt til. Vi er alle oppmerksomme på at det enkelte dager
vil være glattere i bingen. Elevene må da respektere midlertidig stenging av bingen ved
behov og med øyeblikkelig virkning.
Vi vil følge med og sjekke ut hvor ofte det skjer uhell som er direkte knyttet til aktivitet i
ballbingen. En oversikt kan hjelpe oss til å finne fakta og ikke bare antagelser.
Elevene har lovet å ta hensyn til hverandre og til banedekket.
Vi ønsker selvsagt tilbakemeldinger fra foreldregruppen.
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