49b Videregående skole / folkehøgskole

Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer.
Krav merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift.
Se veileder for utfyllende informasjon.
Skrevet ut:

Krav-Id

Systemkrav

1002

Tiltak og rutiner for å forbedre skolens miljøprestasjoner, skal diskuteres
jevnlig i elevrådet, på FAU-møter, i skolemiljøutvalget og på møter i
samarbeidsutvalget/driftsstyret.

1003

De som bruker skolen om kvelden og i helgene, skal informeres om
miljøarbeidet som gjøres på skolen og hvilke regler som gjelder for bruk av
skolens bygg og områder.

1004

Skolens miljøpedagogiske opplegg skal inkludere arbeidet med å forbedre
skolens egne miljøprestasjoner.

1005

Resultatene fra miljørapporten skal gjøres tilgjengelig for lærere og elever som
en del av skolens miljøpedagogikk.

1006

Individuelle klasser bør belønnes etter innsats (f.eks årlig "miljøpris").

1007

Skolen skal legge til rette for en miljødag.

1036

Elevtillitsvalgte skal ha kjennskap til innholdet i skolens internkontrollsystem og
tilhørende Miljøfyrtårn-rutiner.

1037

Relevante bransjekrav skal brukes aktivt i undervisningen i programfagene (for
eksempel skal krav nr.12 "Frisør" anvendes i opplæringen av frisører).
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Skrevet ut:

Krav-Id

Arbeidsmiljø

46 §

Virksomheten skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift FOR
2009-09-10-1173 (Godkjent bedriftshelsetjeneste) og forskrift FOR
2009-02-11-162 (virksomheter som skal ha godkjent bedr.helsetjeneste).

48

Førstehjelpskurs skal gjennomføres for alle ansatte. Repetisjonskurs minst
hvert 3. år.

627 §

Dersom virksomheten tilbereder mat som serveres til andre enn dem som har
tilberedt maten skal virksomheten være registrert hos Mattilsynet i henhold til
FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene
(næringsmiddelhygieneforskriften), § 14; Krav til registrering av virksomhet.
Virksomheten skal ha innført Internkontroll Mat i henhold til IK-mat
forskriften,FOR-1994-12-15-1187 (§4).

630

Det skal være tilbud til allergikere i form av innkvarterings-tilbud uten tepper og
med forbud mot pelsdyr.

768 §

Lekeapparater skal være godt sikret mot ulykker i henhold til forskrift FOR
1996-07-19-703, §16 (Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr).

1000 §

Skolen skal oppfylle forskrift FOR 1995-12-01-928: Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. Se kjøreregler for forskriften på slutten av
dette bransjekravet.

1001 §

Skolen skal være tilrettelagt for funksjonshemmede i henhold til teknisk
forskrift til plan- og bygningsloven (§10-1, med veileder , REN
TEKNISK, 1997, 3. utgave april 2003, kap. 10), opplæringsloven (§9a-2) og
arbeidsmiljøloven (§13-5)

1009

Klasserommene skal være i en slik stand og med en slik orden at de oppleves
som gode arbeidsplasser for elever, lærere og annet personale.

1010

Fukt- og råteskader som fører til dårligere inneklima eller dårlig trivsel skal ikke
forekomme i en skolebygning.

1011 §

Skolen skal i samarbeid med hjemmehørende kommune undersøke om
radongass siver inn i oppholdsrom. Strakstiltak skal innføres dersom verdiene
overstiger 100 Bq/m3 og skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200
Bq/m3 for skoler som er omfattet av FOR 1995-12-01 nr 928: Forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Målinger skal utføres
regelmessig og alltid ved ombygginger. Det vises til FOR-2010-10-29-1380
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften),§6.

1038

Elevene skal ha kunnskaper om og kunne bruke det verneutstyr som kreves i
forbindelse med praktisk utøvelse av studiefag.

1553 §

Brannforebyggende tiltak skal gjennomføres i henhold til forskrift FOR
2002-06-26 nr 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
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Skrevet ut:

Krav-Id

88

Innkjøp

Ved resertifisering skal virksomheten kunne vise til at andelen økologiske
matvarer er økende.

1013

Virksomheten skal ha vannmåler og registrere totalt vannforbruk månedlig.

1014

Skolekjøkkenet skal anvende minst 5 økologiske matvarer.

1016

Antall renholdsmidler skal være begrenset, og produktene som brukes skal
være tilpasset oppgavene og lokalene der de brukes.

1040

Elever og lærere skal ha kjennskap til de offisielle miljømerkene Svanen,
EU-blomsten, Debio og til Fairtrade-merket.

Krav-Id

Energi

1017

Ved nybygg og rehabilitering skal det installeres sentralt driftsanlegg (SD).

1018

To ganger i året skal skolens ENØK-rutiner vurderes. Energiforbruket (kWh/
m2) skal utregnes. Elevene skal delta i gjennomgangen og orienteres om
resultatene.

Krav-Id

Transport

1019

Elever skal oppfordres til å sykle, gå eller reise kollektivt til og fra skolen.
Skolen skal ha regler for når elevene er gamle nok til å sykle.

1020

Skolen bør delta i Sykle til jobben-aksjonen, Tusentråkket eller tilsvarende
aksjoner.

1021

Skolen skal legge til rette for trygg og sikker sykkelparkering

1022

Skolen skal benytte opplevelsesmuligheter i nærmiljøet, f.eks. museer,
bedrifter, parker, tjern og strandområder.
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Skrevet ut:

Krav-Id

Avfall

1023

Alle elever og ansatte skal oppfordres til å bruke matboks.

1024

Ved resertifisering skal skolen kunne vise til at papirforbruket per elev er
nedadgående.

1025

Informasjon til elevene skal legges ut på en digital læringsplattform i stedet for
å bruke papirinformasjon.

1027

Avfallsbøtter skal være tilgjengelig i alle læringsarealer og skal merkes med
symboler/tegninger, slik at alle elevene kan delta i kildesorteringen.

1028

Minst en uke per halvår bør hver enkelt klasse gjennomføre en måling av
klassens kildesorteringsgrad

1029

Våtorganisk avfall bør komposteres på eget uteområde dersom dette er
praktisk mulig.

Veiledning
Krav-Id

1 037

Krav-Id

Systemkrav

En gruppert liste over kravene finnes her:
http://www.miljofyrtarn.no/index.phpoption=com_content&task=view&id=72&Itemid=91
Arbeidsmiljø

46

Sjekkliste om hva virksomhet bør vurdere når virksomhet skal inngå avtale med bedriftshelsetjeneste:
http://www.handboka.no/Dok/Pdf/Atb/forsikring11.pdf

48

Hensikten med kravet er å sikre at det til en hver tid er personell tilstede
i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs.

627

Registrering skal foregå via www.mattilsynet.no. Benytt skjematjenester, et grått felt øverst på
mattilsynets hovedside. For å komme inn dit må man gå inn via www.altinn.no.
http://www.mattilsynet.no/skjema/mat
Se også regelhjelp:
http://regelhjelp.no/ og søk på din bedrift for å se hva om du har meldeplikt til mattilsynet.

Unntak fra registrering kan være skolekjøkkener, de tilbereder mat men spiser den selv. Da er det ikke
behov for å være registrert hos mattilsynet.
630

I forbindelse med skolekravet gjelder dette kravet for skoler med egne internater.

768

En sikkerhetskontrollør skal perodisk godkjenne lekeapperatene og rapportere status til virksomhetsleder.

1 000

Kjøreregler Forskrift 1995 nr 928:
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager
Vedlegg til Bransjekrav nr. 49 Skole og Bransjekrav nr. 36 Barnehage.
1.Kommunen skal ha behandlet en søknad om godkjenning fra skolen/barnehagen i henhold til forskrift
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det er en forutsetning at skolen er godkjent før den kan
Miljøfyrtårnsertifiseres.
2.Rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet til kommunene datert 25. januar 2012 "om godkjenning
av barnehager og skoler etter regelverket for miljørettet helsevern" skriver at det ikke lenger er i tråd med
lov og forskrift å godkjenne skoler/barnehager midlertidig eller på vilkår. Ved for høye
radonkonsentrasjoner vil det ikke være aktuelt å dispensere for kravet om tilfredstillende innemiljø.
Rundskrivet er lagt ut under verktøy linjen på www.miljofyrtarn.no
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Skrevet ut:

1 011

Siden radonsituasjonen kan endres over tid, anbefaler Statens strålevern at man foretar regelmessige
radonmålinger, gjerne hvert 5. år og alltid etter ombygging eller liknende. Og dersom man har gjort
radonreduseredne tiltak, skal man alltid gjøre en måling i etterkant for å kontrollere at tiltakene har
tilstrekkelig effekt.
Se også
http://www.nrpa.no/radon/maaling-av-radon

1 553

Krav-Id

1 013

Krav-Id

1 018

Virksomheten betraktes som et særskilt brannobjekt.
Det skal foreligge en branninstruks,brannslukkingsutstyr kontrolleres, rømningsveier skal være merket og
øvelser skal gjennomføres.
Innkjøp

Hensikten med kravet er å redusere vannforbruket. Tiltak bør settes inn for eksempel i forbindelse med
vask,matlaging,rengjøring, dusj, bad og basseng.
Det skal føres logg over vannforbruket.
Energi

ENØK sjekklisten kan finnes på Miljøfyrtårns hjemmeside, under virksomhet og verktøy.
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