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Endring av ungdomsskoletilhørighet for Skøyen skole - beslutning
Utdanningsetaten viser til høringsdokument av 26.11.2020 med forslag til endring av ungdomsskoletilhørighet for
Skøyen skole.
Formålet med høringen var å avdekke særskilte forhold av betydning som tas hensyn til i det videre arbeidet.
Utdanningsetaten takker for alle høringsuttalelser.
BAKGRUNN
Fastsettelse av inntaksområder, etter opplæringsloven §1
Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringsloven §8-1, første ledd, første
punktum der det står at: "Grunnskolelevane har rett til å få på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i
nærmiljøet som dei soknar til." I følge opplæringsloven kan kommunene definere elevenes nærskole gjennom
fastsetting av inntaksområde for den enkelte skole.Vurdering av hvilken skole som er elevens nærskole, skal ta
utgangspunkt i geografiske og topografiske forhold. Også andre forhold, som for eksempel skolenes kapasitet og
trafikale forhold, er relevant. Dette betyr at nærskolen ikke nødvendigvis er den skolen som ligger geografisk
nærmest.
Kapasitetsplanlegging i skolebehovsplanen
Den langsiktige skolekapasiteten i Oslo planlegges i skolebehovsplanen, som legges fram sammen med byrådets
budsjettforslag og vedtas av bystyret. Kapasitetsplanlegging i skolebehovsplanen gjøres ikke på skolenivå, men på
områdenivå. Dette betyr at flere skoler ses i sammenheng, og forutsetter at det kan gjøres inntaksområdeendringer
for å utnytte kapasiteten.
Kriterier som vektlegges ved endringer av inntaksområder
De enkelte skolenes inntaksområde kan endres når en skole mangler kapasitet. Når det foretas endringer i
inntaksområdene grunnet manglende kapasitet, gjøres en helhetsvurdering basert på kriteriene avstand til naboskole
med ledig kapasitet, trafikale forhold, topografi og områdets naturlige nærmiljø. Inntaksområder må også endres
når en ny skole etableres i området.
Søskenprioritet
Inntaksområdeendringer kan føre til at nye skolestartere begynner på en annen skole enn sine søsken. Mange
foresatte ønsker at det skal innføres en søskenprioritet som gir barn med søsken på en skole fortrinn til skoleplass.
Inntaksområder er imidlertid geografiske områder som sikrer alle barn i området skoleplass. Fastsetting av dette
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området gjøres etter kriterier omtalt i avsnittet over, og vurderer ikke individuelle forhold som søskens
skoletilhørighet.
Det er mulig å søke om skolebytte dersom elevens foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen skole enn
nærskolen, eksempelvis grunnet søsken. I henhold til regelverket for skolebytte skal søskentilhørighet tillegges
vekt ved behandling av skolebyttesøknader. Vi viser i denne sammenheng til forskrift om skolebytteregler i Oslo
kommunes grunnskoler, og Utdanningsetatens rundskriv nr. 11/2005 om skolebytte.
HØRINGSSVAR
Bydel Ullern
Bydel Ullern oppfordrer Oslo kommune til å intensivere jakten på skoletomter i bydelen. Utdanningsetaten har
definert behov for to nye skoler utover dagens tilbud. Med den omfattende utbygging og regulering til bolig som
pågår i bydelen haster det å identifisere og sikre aktuelle skoletomter før det blir beslaglagt til andre formål. Det må
ikke gis utbyggingstillatelse til større utbyggingsprosjekter uten å sikre nødvendig sosial infrastruktur.
Bydel Vestre Aker
Bydel Vestre Aker støtter ikke etablering av paviljong ved Ris skole. Videre vises det til at det bør finnes bedre
løsninger i tilstøtende bydeler.
Driftsstyret ved Skøyen skole
Driftsstyret ved Skøyen skole er bekymret for skolekapasiteten i området. Videre kan Driftsstyre kan støtte
etablering av paviljong ved Ris skole og de foreslåtte grensene, men understreker viktigheten av langsiktige og
stabile løsninger. Videre vises det til høringsuttalelsen fra FAU ved Skøyen skole og ber om at klasseinndeling
legges vekt ved skolebytte og at adressene i Konventveien ikke splittes mellom to skoler.
FAU ved Skøyen skole
FAU ved Skøyen skole er kritiske til håndteringen. Majorstuen skole har blitt fylt opp over flere år og det har vært
kjent at etableringen av grunnskolen på Hoff er forsinket. Usikkerheten rundt skoleplasser påvirker nærmiljøet ved
at flere har valgt å søke skoleplass ved andre skoler. Videre viser FAU til at de har jobbet for en løsning som
medfører etablering av en U4-skole i Skøyen-området.
Når det gjelder etablering av paviljong ved Ris skole, så er de bekymret for at størrelsen på skolen vil ha negative
konsekvenser for det sosiale miljøet og læringsmiljøet ved skolen. Videre burde det vært en utvidelse av antall
spesialrom ved skolen, samt vært etablert en midlertidig hall for kroppsøving. Arbeidet med Fornebubanen vil
medfører tungtransport langs veien til Ris skole.
Økt ungdomsskolekapasitet må på plass så raskt som mulig og skoleplanen må tas ut av områdereguleringen for å
kunne ferdigstille den nye grunnskolen på Hoff vesentlig raskere enn til 2028. Skolen på Hoff bør dimensjoneres
slik at hele Skøyen skole sogner til denne skolen for å avlaste Majorstuen skole.
FAU ønsker ikke en splittelse av elever mellom to ungdomsskoler, men har noen kommentarer til forslaget til
grense som var på høring. Borettslag som naturlig hører sammen må ikke bli delt, avstand til kollektivtransport må
bli vektlagt. Videre bør det sikres at store nok grupper fra Skøyen skole i hver klasse og at elevene plasseres i
klasser med elever fra naboområder. Ved søknad om skolebytte må dette innvilges slik at elever ikke faller utenfor.
Andre
Det har kommet høringsinnspill fra flere foresatte som oppsummeres under dette punktet. En del høringsuttalelser
er kritiske til at det ikke er funnet en permanent løsning og ønsker seg en lokal løsning på Skøyen. Foresatte ved
hhv. Nedre og Øvre Silkestrå har i sine høringsuttalelser gitt innspill om at de ønsker at grensen skal settes slik at
borettslagene sogner til Majorstuen skole. I høringsuttalelsene pekes det på at skoleveien til Majorstuen skole er
mindre trafikkbelastet og at borettslagene føler en større tilhørighet til de boområdene som er foreslått fremdeles å
sogne til Majorstuen skole.

Det har også kommet uttalelser hvor det bes om at elever fra samme borettslag holdes samlet i samme klasser og at
det sikres at elevene fra Skøyen skole kommer i samme klasse ved overgangen til ungdomstrinnet. Videre er det
ønskelig at elevene plasseres i klasser med elever som bor i de delene av inntaksområdene til Smestad og Vinderen
skoler som grenser til Skøyen. Det bør legges til rette for at elever skal kunne søke skolebytte til Majorstuen skole.
UTDANNINGSETATENS KOMMENTARER
I flere uttalelser har det kommet ønsker om å finne en alternativ løsning lokalt på Skøyen. Utdanningsetaten har fått
inn innspill om dette tidligere, vurdert og svart ut disse henvendelsen særskilt, blant annet i nyhetsbrevet. Felles for
alternativer på Skøyen er at disse har blitt vurdert til å ikke være gjennomførbare eller ikke kunne etableres tidsnok.
Utdanningsetaten mener etablering av en paviljong ved Ris er det alternativet som kan etableres raskest og denne
paviljongen kan stå til grunnskolen på Hoff ferdigstilles (2028).
Det har også kommet uttalelser om at flere adresser bør sogne til Majorstuen skole, dette gjelder noen adresser i
Konventveien, Nedre og Øvre Silkestrå. Uttalelsene er blitt vurdert antall med utgangspunkt i antall elever bosatt
ved disse adressene opp mot kapasiteten og forventet elevtall ved Majorstuen skole årene framover. Det er besluttet
at man ikke skal flytte adressene i Nedre og Øvre Silkestrå til Majorstuen skole. Dette på grunn av
kapasitetsmessige årsaker. Dersom flere elever enn foreslått skal sogne til Majorstuen skole, vil det være
sannsynlig at ikke alle elevene får plass ved skolen. Endringene som er gjort fra høringsforslaget er å inkluderer de
resterene adressene i Konventveien, som da vil sogne til Ris skole.
Når det gjelder ønske om prioritering av elever fra Skøyen som ønsker å søke skolebytte, må evt. søknader om
skolebytte behandles etter gjeldende kriterier.
Utdanningsetaten mener det er svært uheldig at skolen på Hoff er kraftig forsinket fra opprinnelig ferdigstillelsesår
og deler foresattes ønsker ønsker om at skolen skal ferdigstilles så raskt som mulig. Det tilligger imidlertid ikke
Utdanningsetatens myndighet å forsere en reguleringsprosses, men etaten skal arbeide for at skolen skal bli ferdig
tidligere enn til skolestart 2028.
BESLUTNING
Følgende adresser flyttes til Ris skole (se kart for illustasjon):
Bekkelibakken 1-9999, 2-9998
Bekkelikroken 1-9999, 2-9998
Bekkeliveien 1-9999, 2-9998
Engebrets vei 2-6
Guldberglia 1-9999, 2-9998
Guldbergs vei 1-9999, 2-9998
Hovfaret 17
Heggeliveien 1-9999, 2-9998
Katy Dues vei 1-9999, 2-9998
Konventveien 1-9999 2-9998
Ladeveien 11-9999, 2-66
Monolittveien 7-11, 2-10
Nedre Silkestrå 1-9999, 2-9998
Prinsessalleen 75-9999, 76-9998
Skøyenstubben 1-9999, 2-9998
Skøyensvingen 1-9999, 2-9998
Skøyenveien 1-9999, 2-9998
Soelvolds vei 1-9999, 2-9998
Sørkedalsveien 70- 74

Det presiseres at kartet er kun for illustrasjon og at skoletilhørighet følges av adresser.
Endringen gjøres gjeldende for elever som starter på 8. trinn fra høsten 2021.
Beslutningen kan ikke påklages da dette ikke er et enkeltvedtak. Eventuelle spørsmål og henvendelser kan sendes
til postmottak@ude.oslo.kommune.no

Med vennlig hilsen
Bjørg Novang
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