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Byggekomite for Ny Bjørlien skoles behandling 08.04.2019:
Rep. Kjell Meek(Sv) fremmet følgende fellesforslag fra Sv, Krf, H, Sp og BYGD:
1. Byggekomiteen for Bjørlien skole konstaterer at det vil bli et mindreforbruk til
prosjektet Nye Bjørlien skole. Per april 2019 er det på ca. 18 millioner kroner.
På barnetrinnet i Vestby skolen brukes iPad. Erfaringene er gode.
Byggekomiteen ønsker at også Bjørlien skole skal ha tilgang på dette
verktøyet og ber derfor om at 1.3 millioner overføres fra prosjekt til innkjøp av
iPad for 1.-4.klasse. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at disse
midlene avsettes til innkjøp av Ipader.
2. Byggekomiteen vil også påpeke at det det er beklagelig at et område som
grenser til skolen ikke er satt i stand. Deler av skateparken brukes til
oppbevaring av søppel, og utgjør en fare for elever ved skolen.
Byggekomiteen ber Kommunestyret om at dette området blir satt istand.
Votering:
Fellesforslag fra Rep. Kjell Meek(Sv) ble enstemmig vedtatt.
Byggekomite for Ny Bjørlien skoles vedtak 08.04.2019:
1. Byggekomiteen for Bjørlien skole konstaterer at det vil bli et mindreforbruk til
prosjektet Nye Bjørlien skole. Per april 2019 er det på ca. 18 millioner kroner.
På barnetrinnet i Vestby skolen brukes iPad. Erfaringene er gode.
Byggekomiteen ønsker at også Bjørlien skole skal ha tilgang på dette
verktøyet og ber derfor om at 1.3 millioner overføres fra prosjekt til innkjøp av
iPad for 1.-4.klasse. Byggekomiteen anbefaler kommunestyret at disse
midlene avsettes til innkjøp av Ipader.
2. Byggekomiteen vil også påpeke at det det er beklagelig at et område som
grenser til skolen ikke er satt i stand. Deler av skateparken brukes til
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oppbevaring av søppel, og utgjør en fare for elever ved skolen.
Byggekomiteen ber Kommunestyret om at dette området blir satt istand
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