Månedens kulturminne. Eikeli videregående skole.
Eikeli var husmannsplass under Grav. Plassen lå lengst nord i grense mot Ås
(Østerås). En dårlig gårdsvei gikk fra Grav, nordover langs Hagabråten til
husmannsplassen. Plassen Eikeli lå vakkert til i sørhellingen. Her lå solbrente
tømmerhus med gamle frukttrær omkring. I dag ligger store skolebygninger på
Eikeli. Slik beskrives Eikeli i Stedsnavn i Bærum.
Eikeli består av boligområder som i løpet av første halvdel av 1900-tallet ble
utparsellert av Grav og Ås gård (Østerås). Der husmannsplassen Eikeli lå finner
vi i dag Eikeli barneskole.
På 50-og 60-tallet ble det en massiv utbygging av både utmark og innmark på
gårdene i Østre Bærum. Det skapte behov for det som på 50-tallet ble benevnt
en kommunal høyere allmennskole.
Til skoletomt ble valgt området ved siden av Eikeli skole. Skolen sto ferdig i
1960 og ble sett på den flotteste og mest moderne høyere skolen i Akershus,
både hva gjaldt arkitektur og faglig innhold. Skolen er tegnet av
kommunearkitektens kontor ved Baard Hjelde og Harriet Flaatten. Anlegget er
sammensatt av rektangulære volumer, plassert langsgående i det skrående
terrenget, der hvert volum har sin funksjon og sitt formmessige og
materialmessige uttrykk; en bygningskropp for klasserommene, en for bibliotek
og administrasjon, - den den flotte natursteinsfasaden mot Nadderudveien
viser gymsal og auditorium.
Skolen har en karakteristisk fasade, delvis bygd i naturstein. Muren er lagt inn i
terrenget og fortsetter mot vest som støttemur mot skoleplassen.
Natursteinsmuren med den lange vindusrekken gir anlegget karakter og et
visuelt rolig uttrykk mot Nadderudveien.
Anlegget har klare arkitektoniske kvaliteter, både hva gjelder tilpasning til
landskap og detaljutforming. I disse dager arbeides med en utvidelse av skolen
for undervisning- og idrettsformål. Kulturvern anbefaler at skolen reguleres til
hensynsone bevaring.
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