I det etterfølgende finner du litt informasjon, råd og tips om bruk av skolen.

Brusdalsvegen

Fremmerholvegen

Yrkesskolevegen
Hovedinngang

Inngang vest

Busslommer

P – gjester, elever, ansatte

P- EL bil
P-ansatte

P-handicap

Tlf. : 70 17 00 00
Fax : 70 17 00 01
e-post:borgund.vgs@mrfylke.no
Internett:www.borgund.vgs.no

Viktig kontaktinformasjon:
Skolens adresse:
Yrkesskolevegen 20, 6011 Ålesund.
Hovedinngang fra Brusdalsvegen.
Skolens sentralbord 70 17 00 00
e-post:borgund.vgs@mrfylke.no

Adgang til bygget.
Skolen er normalt åpent fra kl 0800 – 1530. Du trenger nøkkelkort for å få
tilgang til skolen utenom åpningstiden.
Alarmen settes på automatisk.

Når du kommer til skolen, henvender du deg i resepsjonen ved
hovedinngangen for registrering. De hjelper deg med å finne fram dit du skal.

Brannvarsling
Nybygget har både røykdetektorer, flammedetektorer og
aspirasjonsdetektorer samt manuelle meldere. I haller er det i tillegg blinklys
for brann. Ved brann varsles hele nybygget samtidig. Borgundhallen og
modulbygga har egen varsling.

Evakuering.
Bygget evakueres via alle utganger og nødutganger i plan 0, 1 og 2.
Etter evakuering har alle personer tildelt oppstilling for avmelding. Se mer i
skolens beredskapsplan.
Brannvernleder er ass.rektor.

Ventilasjon.
De fleste undervisningsrom og kontorer, møterom og grupperom har VAV=
Variabel Air volum. Denne justeres avhengig av CO2 verdien i rommet.
Normalt mellom 450 – 1000 ppm. For verkstedhallene er det egne timere
inne på lærers kontor som kan innstilles fra 0 – 6 timer. Bryteren må
aktiveres for å få mer ventilasjon. Ventilasjonsmengden økes også når
romtemperaturen overstiger 22°C og for verkstedhaller 21°C

Varmeanlegg i nybygga.
Det enkelte rom har eget system slik at ønsket romtemperatur kan justeres
lokalt +/- 1°C for undervisningsrom og +/ - 3°C for øvrige rom.
Basistemperatur settes sentralt og driftsleder må kontaktes for å justere
denne. Normalt er basistemp 18°C i haller og 21°C i øvrige lokaler

Lys.
For kontorer og øvrige rom slåes lyset på og av automatisk. For
undervisningsrom må lyset slåes på manuelt, men systemet slår lyset av
dersom det ikke er noen i rommet.

Borgund vgs er Miljøfyrtårn
Vi kildesorterer søppelet. Se etter rett type søppeldunk eller spør.

Heis.
Nybygget har to heiser.

Førstehjelp.
Førstehjelpbåre finnes i kjeller, plan 0.
Brannteppe finnes på kjøkken og naturfagrom.
Førstehjelpsutstyr finnes i alle verkstedhaller, salonger, klinikker og i resepsjonen.

IKT, trådløst nett
Alle bygga har trådløs nettverksdekning.
Tilgangskode får du i resepsjonen.

Booking av skolens lokaliteter
Tlf: 70 17 00 00
E-post: borgund.vgs@mrfylke.no

Dersom noe er uklart, ta kontakt:
IT-ansvarlig
70 17 00 00/91361302
Kantineansvarlig 70 17 00 00
Teknisk ansvarlig: 70 17 00 00/ 90825271

