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Endring av ungdomsskoletilhørighet for Skøyen skole - høringsdokument 
I 2016 ble det besluttet at alle skoler med ungdomstrinn i Oslo skulle benytte skoledefinerte 

inntaksområder fra skolestart 2017. Skoledefinerte inntaksområder fungerer slik at 

ungdomsskoletilhørighet defineres ut i fra hvilken barneskole eleven har nærskolerett ved. For at 

ordningen skal fungere best mulig, både forvaltningsmessig og praktisk, innføres det geografisk 

grense i de tilfellene én barneskole avgir elever til to ungdomsskoler. 

 

Skøyen skole avgir i dag elever til Majorstuen skole på ungdomstrinnet. I skolebehovsplanen er 

det vedtatt etablering av ny barne- og ungdomsskole på Hoff, hvor det planlegges at halvparten 

av Skøyen skoles elever skal sogne til på ungdomstrinnet. Etableringen av denne skolen har tatt 

lengre tid enn først antatt, og som følge av dette har Majorstuen skole tatt i inn flere elever på 

ungdomstrinn enn det skolen er dimensjonert for. Majorstuen skole behøver avlastning. 

 

Utdanningetaten planlegger å etablere paviljong ved Ris skole, som en midlertidig 

kapasitetsøkning fram til skolen på Hoff åpner. Denne løsningen medfører at Skøyen skole da vil 

avgi elever til Majorstuen og Ris skoler på ungdomstrinnet. Det foreslås med dette innføring av 

en geografisk grense fra skolestart 2021 for Skøyen skole. 

 

GJELDENDE RAMMEBETINGELSER 

Rammebetingelser 

Ved fastsetting og endring av inntaksområder legges skolestruktur og –kapasitet iht. vedtatt 

skolebehovsplan til grunn. Det vurderes hvorvidt naboskolene trenger avlastning. Ut fra dette 

kartlegges det hvor mange barn som er bosatt på de enkelte adresser i de enkelte boområder 

rundt de aktuelle skolene. 
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Att.:   

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  

 19/90813 - 42 Silje Frostad Vike,  26.11.2020 



 

 

Opplæringsloven 

Det følger av Opplæringsloven §8-1 at: 

"Grunnskolelevanen har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skole i 

nærområdet som dei soknar til." 

 

Veiledende inntaksområder 

Oslo kommune har ikke faste skolekretser, men veiledende inntaksområder for alle ordinære 

grunnskoler. Dette innebærer blant annet at: 

 Foresatte vil i utgangspunktet på plass til sitt/sine barn ved den skolen de etter de 

veiledende inntaksområdene tilhører. 

 Retten til nærskole etter opplæringslovens §8-1 er likevel ikke en absolutt rett til én 

bestemt skole. Én begrensning er kapasitet, dvs. antall elevplasser. Manglende kapasitet 

kan medføre at foresatte ikke får plass til sitt/sine barn ved den skolen de etter de 

veiledende inntaksområdene tilhører. 

 Endelig fastsettelse av elevens nærskole skjer i form av enkeltvedtak om nærskole. Det 

er enkeltvedtaket som knytter elevens nærskolerett til en bestemt skole. Dersom skolen 

er full, må skolen fatte vedtak om at overtallige elever skal gå på nærmeste naboskole 

med ledig kapasitet. 

 Foresatte kan iht. Opplæringslovens §8-1 2. ledd og gjeldene skolebytteregler, søke sine 

barn til en annen skole. 

 De veiledende inntaksområdene og skoletilhørighet på ungdomstrinnet kan endres. Nye 

skoler og større utvidelser vil kreve endringer, i tillegg kan det være behov for justering 

av grenser og ungdomsskoletilhørighet i områder med kapasitetsutfordringer. 

 

HØRINGSFORSLAG 

Utdanningsetatens forslag er å opprette en geografisk grense som viser hvilke adresser som 

sogner til Majorstuen og Ris skoler. Se skisse under som viser forslag til fordeling. Det foreslås 

at området som ligger vest/ovenfor den grønne streken skal sogne til Ris skole. Området som 

ligger øst/nedenfor den grønne streken foreslås å sogne til Majorstuen skole. 



 

 

 
 

Følgende adresser foreslås å tilhøre Ris skole: 

Bekkelibakken 1-9999, 2-9998 

Bekkelikroken 1-9999, 2-9998 

Bekkeliveien 1-9999, 2-9998 

Gulberglia 1-9999, 2-9998 

Gulbergs vei 1-9999, 2-9998 

Heggeliveien 1-9999, 2-9998 

Katy Dues vei 1-9999, 2-9998 

Konventveien 1-61, 2-66  

Ladeveien 11-9999, 14-9998 

Monolittveien 7-11, 2-10 

Nedre Sikestrå 1-9999, 2-9998 

Prinsessealleen 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 74 

 

Følgende adresser foreslås å tilhøre Majorstuen skole: 

Askekroken 1-9999, 2-9998 

Askeveien 1-9999, 2-9998 

Astrids vei 1-9999, 2-9998 



 

 

Bygdøy alle 65-103, 135-9999 

Drammensveien 107-155, 110-156 

Eckersbergs gate 13-19, 2-10 

Engebrets vei 2-9998 

Erling Skjalgssons gate 19-9999, 18-9998 

Fritjof Nansens vei 16-9998 

Frogner terrasse 1-9999 

Frognerveien 44-9998 

Gamle Madserud alle 1-9999, 2-9998 

Gimleveien 19-9999, 22-9998 

Gustav Vigelands vei 1-9999, 2-9998 

Hafrsfjordsgata 27-9999, 24-9998 

Halvdan Svartes gate 1-9999, 2-9998 

Hoffsveien 1-19 

Hovfaret 1-9999, 2-9998 

Hyllveien 1-9999, 2-9998 

Ingar Nilsens vei 1-9999, 2-9998 

Jonsrudveien 1-9999, 2-9998 

Konventveien 63-9999, 68-9998 

Kristinelundveien 1-9999, 2-9998 

Lindemans gate 1-999, 2-9998 

Madserud Alle 1-9999, 2-9998 

Magnus Bergs gate 1-9999, 2-9998 

Monolittveien 1-7 

Nedre Skøyen vei 1-9999, 2-9998 

Nobels gate 19-9999, 18-9998 

Ottar Birtings gate 1-9999, 2-9998 

Prinsessealleen 1-73, 2-74 

Sigurd syrs gate 1-9999, 2-9998 

Skøyen terrasse 1-9999, 2-9998 

Zahlkasser Schafts plass 1-9999, 2-9998 

Solheimgata 1-9999, 2-9998 

Sørkedalsveien 26  

Thomas Heftyes gate 41-9999, 46-9998 

Thorvald Erichsens vei 1-9999 

Thunes vei 1-9999, 2-9998 

Volvat terrasse 1-9999, 2-9998 

Arnstein Arnebergs vei 1-9999, 2-9998 

Karenslyst alle 1-9999, 2-9998 

Sjølyst plass 1-9999, 2-9998 

Skabos vei 1-9999, 2-9998 

Messepromenaden 

 



 

 

Det presiserer at det er adresselistene som er gjeldende, kart er kun å regne som en illustrasjon. 

 

HØRINGSUTTALELSER 

Med henvisning til driftstsstyrereglementets § 3-4 nr. 7 ber Utdanningadministrasjonen om at 

høringsdokumentet behandles i skolene driftsstyre, men fortrinnsvis også i FAU/andre fora. 

Foresatte og andre oppfordres til å gi sine innspill gjennom FAU. Til orientering sender 

Utdanningsetaten kopi av høringsforslaget til aktuelle bydeler til eventuell uttalelse og kopi til 

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap og Oslo kommunale foreldreutvalg. 

  



 

 

BESLUTNING  

Utdanningsetaten avventer godkjenning for etablering av paviljong ved Ris skole. Endelig 

beslutning fattes kort tid etter dette med brev til berørte skoler. 

 

HØRINGSFRIST: 15.01.2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørg Novang Silje Frostad Vike 

avdelingsdirektør fagkonsulent 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 
Mottakere: 

Majorstuen skole 

Ris skole 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Kopi til: 

Bydel Frogner 

Bydel Ullern 

Bydel Vestre Aker 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap 

Oslo kommunale foreldreutvalg 


