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Skoleplan for Eigersundskolen 2014 - 2018
Sammendrag:
Dette er en plan som har ulike deler. Del 1 handler i hovedsak om innhold i skolen. Her
skisseres prinsipp og retningslinjer for Eigersundskolen. Del 2 og 3 handler om skolebygg og
elevprognoser.
Saksgang:
Formannskapet vurderer høringsutkastet
Saken går til høring, deretter vil formannskapet behandle saken og avgi endelig innstilling til
kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2014:
Høringsutkast vedtas som framlagt

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune legger fram en skoleplan for perioden 2014-2018. Denne
planen er delt inn i tre deler, der DEL 1 handler om prinsipper og retningslinjer for
skolene, DEL 2 er skolebruksplanen. I DEL 2 går saksbehandler inn hvordan
Eigersund kommune best kan være rustet til å ta imot den forventede elevøkningen.
Til grunn for disse vurderingene ligger tall fra Asplan Viak som sier noe om
befolkningsprognosen i de ulike delene av kommunen. Skolebruksplanen legger og
fram prinsipper for hva som skal kjennetegne gode skolebygg i framtida.
I DEL 3 er det en status på tilstanden til de åtte grunnskolene i Eigersund kommune.
Planen skal etter behandling i formannskapet ut på høring.

Saksbehandlers vurderinger:
Planen sier noe om satsingsområder for grunnskolene i Eigersund kommune i
fireårsperioden. Dette er et viktig dokument som sier noe om hva som er kommunen sine

prioriteringer for skolen i perioden. Det vil være avgjørende at det legges opp til en bred
forankring på den enkelte skole for å få planen operasjonalisert.
Del 2, skolebruksplanen er viktig for kommunen for den sier noe om elevutviklingen for den
enkelte skole. Dette vil danne grunnlag for prioriteringer av nybygg og/eller renovering av
eksisterende skoler.
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Alternative løsninger:
Planen sendes til høring med følgende tillegg fra formannskapet:
~o~
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