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Utsettelse av bygging av nye Eide barneskole 
 
FAU ved Eide barneskole er sterkt kritisk til kommunedirektørs fremlegg på budsjett og økonomiplan 
2023–2026 der en vil å utsette bygging av ny Eide barneskole med to år til 2025 og 2026.  
 
FAU ved Eide barneskole mener at en bør fortsette byggingen av nye Eide barneskole i henhold til 
tidligere vedtak med bygging i 2023 og 2024.  
 
Dagens skolebygg er i dårlig stand, og en trenger snarest å få på plass en ny skole. Dagens skole har 
flere mangler som gjør at en ikke har et tilfredsstillende arbeidsmiljø for elever, lærere og andre 
ansatte.  

 Skolen har et dårlig inneklima som skyldes dårlig ventilasjonssystem, manglende 
solskjerming, vinduer som ikke kan åpnes og ikke tilfredsstillende lyssetting.  

 Skolens har flere mangler som ikke tilfredsstiller dagens krav deriblant dårlige 
toalettfasiliteter og et lite og ikke-funksjonelt kjøkken til SFO.  

 
FAU ved Eide barneskole mener at en ny barneskole vil være avgjørende for å gi elever, lærere og 
andre ansatte et godt arbeidsmiljø. Dette vil være en viktig forutsetning for at skolen skal være en god 
læringsarena.  
 
Planleggingen av byggingen av Eide barneskole er allerede godt i gang, og vi har allerede gitt innspill 
på «Rom – og funksjonsprogram Eide barneskole». Vi har gitt innspill på flere momenter der ett av 
dem er at et framtidig bygg må ha mulighet for utvidelse. Vi ønsker å fortsette den gode framdriften 
på byggingen av skolen slik at vi kan ha en ny skole på plass om to år.  
 
FAU ved Eide barneskole vil påpeke at uavhengig av framdrift av ny Eide barneskole så er det 
avgjørende at uteområdet prioriteres. Det er bevilget to millioner kroner i 2022, men fortsatt har svært 
lite skjedd. Det er viktig å få framdrift i dette arbeidet.  
 
Vi i FAU ved Eide barneskole vil til slutt påpeke på at en ny Eide barneskole kan gi positive 
ringvirkninger deriblant å gjøre det mer attraktivt å flytte til Eide.  
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