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4-års plan
FAU Vestfossen
ungdoms- og barneskole
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Takk for at dere valgte å beholde Vestfossen ungdomsskole!

Takk også for at dere har satt av 50 millioner kroner ekstra til opprusting Vestfossen
ungdomsskole, barneskole og Ormåsen skole, hvorav 5 millioner ekstra i 2022

Vi skulle imidlertid gjerne sett at dere hadde satt av 25 millioner kroner til over 4 år
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FAU´s 4-års plan for videre utvikling
1. Sikker skolevei med enveiskjørt
rundkjøring og kiss and drive og
rive hus langs fv. 35

2. Nytt klasserom og hente inn
etterslep vedlikehold

3. Flytte parkering til regulert areal
foran kirke, tryggere og raskere
gangvei til Strandajordet
idrettsanlegg samt ballbinge og
bandy-bane, rive hus i sørvest

4. Samlingsrom, trekkspilltribune, scene og multimedia samt flere
klasserom/SFO i ny flerbrukshall
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Lite hensiktsmessig innkjøring til ungdomsskole per i dag
• Fare for påkjørsel mellom både barn og voksne, bil, busser og sykler
• 2 inn- og utkjørsler fra Fv. 35 med kort avstand og forfallent hus mellom
• Meget uoversiktlig og dårlig framkost for både buss og bil
• Området brukes både til parkering og atkomst for bil, buss, sykler og fotgjengere
• Slitent bygg i innkjøring smitter delvis over på inntrykket av ungdomsskolen

Fv. 35
Fv. 35
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2022: Rive hus i innkjørsel, sikker skolevei og kiss & drive
• Forbedret innkjøring og av- og påslipp
• Etableres enveiskjørt rundløype
• Flettes sammen med langt flettefelt
• Jorde foran kirke gjøres om til ny parkering
• Del av dagens parkering til sykkelparkering
• Markeres område prioritert for buss

5 MNOK
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2023: Utvide med ett klasserom og hente inn etterslep vedlikehold
- Bygge kantine om til klasserom og mediatek til kantine

1 MNOK
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2024: Utvikle uteareal med ballbinge og bandy, bedre
og tryggere gangvei til Strandajordet, rive hus i sørvest

• Oppruste dagens ballbinge foran
flerbrukshall med skikkelig dekke
• Legge til rette for at ballbinge kan gjøres om
til bandybane vinterstid
• Rive slitent hus i sørvest
• Legge til rette for framtidig videre utbedring
uteareal
• Etablere ny og trygg gangvei til Strandajordet

5 MNOK
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2025: Bygge flerbrukshall med ekstra etg. med
klasserom, SFO og multimedia
• Dagens hall er nær fullbooket
• Bygges med en etasje ekstra
• Klasserom og SFO i 2. etg.
• Kan løse plassproblem for skolene
• Innebygd trekkspilltribune, trekkspillscene og multimedia
• Både samlingsrom, kultursal og idrett
• 1/3 spillemidler på alt unntatt 2. etg.

44 MNOK
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Til inspirasjon Skattekista Flesberg – kan gjøres meget fint og allsidig
Store muligheter for opprusting uteareal over tid med biler unna
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Hvordan finansiere opprusting Vestfossen og Ormåsen?
- Ruste opp og utvide Lerberg (+ allerede spart 3-400 MNOK ved å bevare Vestfossen)
•

Bygge en flerbrukshall i håndballstørrelse med
klatrevegg og trampolinegrop, 50 * 45 m i 2 etg.

• Ekstra etasje over flerbrukshall med klasserom
• Lage plass til trekkspilltribune, -scene og multimedia
• Vestibylebygg med heis for universell utforming
• 7-bane reduseres til 5-bane
• Gymsal i dagens barneskole bygges om til 4 klasserom
• Deretter pusse opp eksisterende skole fløy for fløy
• Lerberg skole er varig og bygd i betong og murstein
• Gode grunnforhold og gode trafikkforhold allerede
• 1/3 spillemidler på grunnarbeider og hall m/garderober
• Hovedtyngden av framtidig vekst skjer rundt Lerberg

-175 millioner kroner
Vs. bygge ny på Loesmoen

Bør sette av 0.5 MNOK til å grovprosjektere og
beregne dette vs. Loesmoen
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