Verdal kommune

inviterer til:

Erfaringskonferansen

skoler og universell utforming
Verdalsøra barne- og ungdomsskole
tirsdag 24. september 2013
Aktuelt for:
Kommunene:
Rådmenn
Plan- og byggesak
Eiendom, drift- og
vedlikehold
Oppvekstsektoren
Helse
Råd for likestilling av
funksjonshemmede

Læringsarena
Sosial arena
Arbeidsplass

Arkitekter,
landskapsarkitekter,
interiørarkitekter,
ingeniører og
prosjekterende av skoler
og andre publikumsbygg

Illustrasjon Link arkitektur

Konferansen er gratis og inkluderer en enkel lunsj.
Bindende påmelding til inger.storstad@verdal.kommune.no innen 13. september 2013.
Oppgi navn, arbeidssted og mobilnummer.
Konferansen blir arrangert med støtte fra Husbanken

PROGRAM
Tidspunkt

Tema

09:30

Registrering og kaffe

Kulturelt innslag ved skoleelever
Åpning v/ Frode Kvittem, oppvekstsjef i Verdal
___________________________________________________________________________

10:00

10:20

Hva betyr egentlig universell utforming?
Ved Trine Presterud, Universell utforming

11:15

Universell utforming og eksisterende bygg
Ved Karl Arne Jensen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Erfaringer fra arbeidet med kartlegging, restaureringsog nybyggarbeid ved de videregående i skolene i Nord-Trøndelag

11:45

Universell utforming fra bussholdeplass til hovedinngang
Ved Anne Caroline Haugan, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg
Ved Solveig Dale, Trondheim kommune
___________________________________________________________________________
12:10
Lunsj i kantina
___________________________________________________________________________
13:00
Verdalsøra barne- og ungdomsskole
Ved sivilarkitekt Gunnar Næss, Link arkitektur

11:55

13:15

Paneldialog om Verdalsøra barne- og ungdomsskole
Programleder er Marte Hallem
Deltakere i panelet:

Håvard Holmen, rektor Verdalsøra barneskole
Bård Kotheim, virksomhetsleder teknisk drift, Verdal kommune
Gunnar Næss, Link arkitektur
Kari G. Næss, koordinator for universell utforming i Verdal kommune
Lars M. Lersveen, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Verdal kommune
Bjørn Erland Søderstrøm, verneombud Verdalsøra barneskole

14:00

Befaring på Verdalsøra barne- og ungdomsskole

15:00

Oppsummering og avslutning. Vi avslutter 15:30

16: 00 – 17:00 Befaring Verdal videregående skole for de som ønsker dette

FOREDRAGSHOLDERE OG PROGRAMLEDER 24. september 2013
Marte Hallem – Marte Hallem tekst og tone
Programleder.
Utdannet journalist og har erfaring fra Adresseavisen samt som
informasjonsrådgiver i Nord- Trøndelag fylkeskommune.
Har siden 2009 vært selvstendig næringsdrivende og tar oppdrag innen
programledelse, sang og underholdning.

Gunnar Næss - Link arkitektur
Utdannet sivilarkitekt. Var ”sjefsarkitekten” for utbyggingen ved
Verdalsøra barne- og ungdomsskole.
Link arkitekter er et anerkjent firma med bred faglig kompetanse og stor
kapasitet. Link kan vise til store prosjekter som Nordlys-katedralen i Alta
og ASAK skole og barneskole i Skedsmo.
Trine Presterud - Universell utforming
Utdannet bygg – og anleggsingeniør. Har arbeidet flere år med universell
utforming i Oslo kommune. Nå faglig leder i firmaet Universell utforming i
Oslo, og tar oppdrag med undervisning og kartlegging av bygg og
uteområder.
Har på oppdrag fra Verdal kommune kartlagt og utarbeidet rapport om uutilstanden på skoleanlegget på Verdalsøra barne– og ungdomsskole,
både det bygningsmessige og uteområdene.
Solveig Dale – Trondheim kommune
Utdannet ergoterapeut. Rådgiver for universell utforming i Trondheim
kommune. Har koordinatoransvaret for Trondheim som pilotkommune og
senere som ressurskommune.
Har sammen med Porsgrunn kommune og Direktoratet for byggkvalitet
vært sentral i utarbeidelsen av den nasjonale veilederen for
Publikumsbygg. Er en etterspurt foredragsholder.
Karl Arne Jensen - Nord- Trøndelag fylkeskommune
Utdannet ingeniør. Har i flere år jobbet på Eiendomsavdelingen hos
fylkeskommunen med prosjektledelse av nybygg og ombygginger, samt
kvalitetssikring og rutiner i byggesaker.
Prosjektleder ved utbygging av de videregående skolene i Stjørdal,
Levanger, Verdal og Inderøy.
Anne Caroline Haugan - Nord-Trøndelag fylkeskommune
Utdannet landskapsarkitekt og har tidligere jobbet i Asplan Viak og
Multiconsult. Har vært ansatt i fylkeskommunen som prosjektleder for
Nord-Trøndelag som pilotfylke innen universell utforming siden 2009.
Jobber nå som rådgiver og saksbehandler ved Regional
utviklingsavdeling, blant annet med plansaker og universell utforming.

