Informasjon om nye Vestli skole
Nye Vestli skole skal bli en flott og topp moderne 1-7-skole med fire klasser på hvert trinn. Skolen blir
innholdsrik med AKS og en spesialavdeling. Her vil det komme en stor kunst- og håndverksavdeling,
bibliotek, musikkavdeling, allrom, mat & helse som kan leies ut etter skoletid til glede for
lokalmiljøet. De ulike klassetrinnene vil holde til i syv såkalte hjemmeområder hvor klasserommene
er lagt rundt et lite torg.
Den nye supre flerbrukshallen får hovedinngang fra Vestlitorget og får en spilleflate 25x45 meter som
kan deles i tre. Det kommer tribuner for 200 personer og en dansesal, samt tre garderobesett som
henger sammen med skolen slik at man kan få direkte tilgang også herfra.
Begge byggene blir utført med passivhusstandard og miljøvennlige materialer som for eksempel
malmfuru i fasadene. Skolen vil få et godt innemiljø med god ventilasjon og kjøling, vannbåren
varme, rikelig med dagslys og god akustikk. Elever og ansatte har mye å glede seg til!
Uteområdene får nye ballbaner, lekeapparater og et amfi mellom øvre og nedre skolegård. Dette vil
både elever og nærmiljøet ha glede og nytte av.
For å holde en forsvarlig fremdrift i byggeprosjektet opplyser Undervisningsbygg at nye Vestli skole
og flerbrukshall vil stå ferdig til årsskiftet 2020/2021.
Den opprinnelige datoen for ferdigstillelse, 01.07.2020 ble satt før Undervisningsbygg hadde all
nødvendig informasjon over utformingen av skoleanlegget. De nye byggene på Vestli er nå plassert
på samme sted som eksisterende bygg. Det betyr at den gamle skolen må være revet i sin helhet før
Undervisningsbygg kan begynne grunnarbeidene for de nye byggene.
-

God HMS (helse, miljø og sikkerhet) på byggeplassen tilsier da at det ikke skal være parallelle
arbeider som overlapper hverandre, f. eks. i flere etasjer samtidig. Det er også begrenset
hvor tett man kan sette byggekranene og antallet kraner er dimensjonerende for driften i
denne perioden. Det vil også bli lagt stor vekt på sikkerheten knyttet til anleggstrafikk. Dette
betyr at vi må regne med å være ferdige ca. fem måneder senere enn opprinnelig plan, sier
prosjektleder Pedersen.

Paviljonger i byggeperioden
I byggeperioden flytter hele skolen inn i paviljonger på tomta hvor grendeskolen i dag står. Per i dag
ser det ut til at paviljongene blir ferdige i slutten av juni. Det betyr at skolen kan ta disse i bruk fra
skolestart i august 2018.

