«NY» SKOLE
Første del av Flå skole var ferdig i bygd i 1957. I løpet av noen få år etter dette var alle
grendeskolene nedlagt og elevene samlet på Flå (eller Vold skole som var navnet i starten).
Etter1957 har skolen blitt bygd på og om flere ganger. Det har kommet både gymsal,
svømmehall og flerbrukshall. Ungdomsskolen kom på slutten av 70-tallet og i 1997 flytta
barnetrinnet inn i nytt bygg. Utvendig ble skolen pusset opp i 2005-2006. Etter hvert ble det
klart at hele den gamle delen av skolen trengte en innvendig opprusting. Vi bestemte egentlig
å rive og bygge nytt. Det viste seg etter hvert at det ble for et for stort økonomisk løft og
oppussingsalternativet ble valgt.
Jeg skal ærlig innrømme at det var en stor skuffelse for flere av oss. Men når man i dag ser
resultatet etter renoveringen, så må jeg si at jeg er veldig positivt overrasket. Vi har fått en ny
skole, med fine klasserom, trivelige fellesareal og gode arbeidsplasser for elever og ansatte.
Og ikke minst moderne el-anlegg og ventilasjonssystem.
Det å bygge nytt er selvfølgelig et komplisert prosjekt, det å restaurer noe gammelt er på
ingen måte enklere. 19 ulike firma har deltatt i byggeprosjektet som fra kommunens side er
ledet av Kjell Erik Østdahl.
Det er de siste 10-12 årene investert ca 160 mill kr i kommunale bygg og infrastruktur i Flå.
Jeg vil si at det vitner om en liten, framoverlent kommune som ruster seg for framtida, og som
er opptatt av å satse på sine innbyggere. Det er nemlig slik at det alltid finnes et
mulighetsrom. Det gjelder bare å finne det og å utnytte det. Og kanskje ikke minst, tørre å
utnytte det.
Gratulerer til alle i Flå med ny skole. Håpet er at klasserommene snart blir for små og for få.
For da ligger det en tegning i skuffen som vi kan ta fram.
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