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Skolestrukturen pr 2018 hadde noen svakheter som var nødvendig å rette opp. Særlig areal og 

kvalitet på bygningsmasse på Moan skole er ikke tilpasset en drift som vi vil ha de neste 

årene. Dette mht elevtall, antall grupper og lærerstab. Det mangler også spesialrom, noe som 

forventes i en moderne skole. Skolestrukturen ble i utgangspunktet begrenset til å gjelde 

Moan og Storslett skole. Det som strukturen må ta høyde for er kommunens ansvar for å 

legge til rette for elever som ønsker å gå på en offentlig skole. Det må være en struktur som 

beregner at andelen fra private skoler kan reduseres og at grendeskoler legges ned. 

 

Hovedgrepet er nå å samle barneskolen i egnede lokaler som ligger plassert i et område som 

er trafikksikkert, har godt med utearealer og egnet naturtomt som kan brukes til ekskursjoner 

og turer.  

 

Det er utarbeidet en rapport som konkluderer med at det mest økonomisk fordelaktige 

alternativet er å samle 1.-10. på Storslett skole. Det forutsetter at gjenbruksverdien av Moan 

skole er mer enn 7,5 mill. Det er derimot ikke tatt høyde for gymsalbehovet og heller ikke 

uterom og arealbehov.  

 

Avgjørelsen om to skoler Moan 1.-7 og Storslett 8.-10. baseres etter en samlet vurdering på 

rapporten fra Telemarksforskning, høringsinnspill fra skolene, Utdanningsforbundet, FAU, 

ungdomsrådet og politiske partier i tillegg til andre enheter og samarbeidspartnere innen 

oppvekst. 

 

Nye Moan 1.-7. planlegges bygd med plass til 14 klasser med fleksible romløsninger som tar 

høyde for variasjon i elevtallet på trinnene. I rom- og funksjonsprogrammet er alle 

nødvendige spesialrom som, kunst - og håndverksrom, musikkrom, bibliotek, mat- og 

helserom og gymsal lagt inn i skisseprosjektet. 

 

Nye Moan 1.-7. er planlagt å ha en kostnadsramme på 85 mill. basert på antall kvadratmeter 

som er angitt i behovsbeskrivelsen til Telemarksforskning og er utgangspunktet for 

skisseprosjektet som ferdigstilles og legges frem for utvalg for oppvekst og kultur 28.09.2020. 

Etter at sektorutvalget har godkjent skisseprosjektet skal det utarbeides et forprosjekt som 

legges fram for kommunestyrets møte i desember 2020. 

 

Prosjektering og investering av nytt svømmebasseng må innarbeides i budsjett- og 

økonomiplanen. 

 

 

 

 

 

 


