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Skøyen skole ved rektor, driftsstyre og FAU har utarbeidet en felles uttalelse til høring om
Skolebehovsplanen for 2022-2031.
Behovet for økt ungdomsskolekapasitet i vårt område har vært et tema i over 10 år. Skøyen skole ble
utvidet fra 3 til 4 paralleller i 2014, og vi har siden da varslet om at den naturlige følgen av dette er at
det fra 2021 vil avgis 4 klasser til ungdomsskolen hvert år. Vi har flere ganger påpekt at kapasiteten på
ungdomsskoletrinnet i vårt område vil bli kritisk lav.
Siden 2016 har det vært klart at Majorstuen har hatt problemer med å huse alle ungdomsskoleelever,
selv med bare 3 avgitte klasser fra Skøyen. I 2020 ble den varslede kapasitetskrisen et faktum da en
stor andel av våre elever i det ungdomsskolekullet ble flyttet til Uranienborg skole på kort varsel. Fra
2021 blir det nå etablert paviljonger på Ris for å huse halvparten av våre elever, den andre halvparten
skal etter planen fortsatt gå på Majorstuen. Vi viser til tidligere høringssvar fra 2018 angående
skolebehovsplanen for 2019-2028, og til høringssvar fra januar 2021 om nye skolegrenser for
ungdomsskole (vedlagt), og fastholder at vi oppfatter denne ungdomsskoleløsningen som deler klasser
og vennegjenger i to som veldig uheldig for vårt lokale ungdomsmiljø.
Planen for 2022-2031 legger opp til at den midlertidige løsningen på Ris skal være tilstrekkelig frem til
ny skole på Hoff står klar. Vi har dessverre ingen tillit til at dette kan stemme.
I denne planen skyves oppstart for Hoff enda ett år ut i tid, til 2029. Dette er langt fra den første
utsettelsen, og vi frykter at det ikke blir den siste. På tomten som kommunen har kjøpt planlegges det
mange offentlige tjenestetilbud i tillegg til skole. Dette gjør at saken blir uvanlig komplisert, og at det
stadig oppstår forsinkelser. En av problemstillingene er at de mange tjenestene som skal dekkes
etterlater lite plass til utearealer for elevene. Dette er planlagt løst ved å anlegge en park i umiddelbar
nærhet til skolen. Parken og skoletomten er en del av den sterkt forsinkede områdeplanen for Skøyen. I
tillegg til at selve utbyggingen på tomten kompliseres av de mange funksjonene som er planlagt, er den
tilstøtende parken nå innblandet i en diskusjon om fremtidig trikketrasé. Med forsinkelsene som stadig
oppstår er skolen i praksis utsatt på ubestemt tid.
Tallene for elevframskriving fra planen viser at det er en betydelig underkapasitet for
ungdomsskoletrinnet i årene fremover for vårt naboområde ‘Område 4 Sentrum Vest’ der Majorstuen
skole ligger. Også i ‘Område 6 Vestre Aker’, der Ris skole ligger, viser tallene en meget anstrengt
situasjon med midlertidige løsninger for ungdomsskoletrinnet. Dette er alarmerende -betydningen av
fortetting og tilflytting synes å være betydelig undervurdert i prognosearbeidet frem til nå. Med så lite
slingringsmonn i kapasitet virker det ikke sannsynlig at det skal være nok plass i denne siste
midlertidige løsningen fremover. Vi vet av erfaring at de elevene som må flyttes når en skole blir full er
de som bor lengst unna. Vi vet også at en slik endring i skoletilhørighet kan oppstå på veldig kort varsel,
og at de midlertidige løsningene som oppstår ikke er robuste nok til å kunne være særlig forutsigbare.
Så lenge vi ikke har tilstrekkelig ungdomsskolekapasitet i vårt nærområde vil våre ungdommer måtte
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leve med usikkerhet om hvor de skal gå på skole. Som et eksempel her viser vi til at Skøyen FAU i møter
med UDE så sent som i 2019 ble lovet at alle elever fra Skøyen skulle få gå på ungdomsskole på
Majorstuen frem til Hoff skole var klar. Høsten 2020 ble, som nevnt over, halvparten av elevene
overflyttet til Uranienborg som en nødløsning.
Videre er vi bekymret for at skolebehovsplanen ikke virker å ta innover seg at det planlegges over 5000
nye boliger på Skøyen. Plan og bygningsetaten opplyser at det vil trengs minst en skole til i tillegg til
Hoff skole for å dekke skolebehovet som oppstår i forbindelse med den planlagte utbyggingen. Det
finnes per i dag ingen konkret plan for en slik skole hverken i områdeplanen til PBE eller i
skolebehovsplanen til UDE. Hvis Hoff skole står klar først i 2029 frykter vi at dette vil være for lite for
sent. Erfaringen i dag er at det kan ta 10-20 år fra et behov er identifisert til en skole står klar. Hvis
planen blir stående slik den er formulert nå frykter vi derfor at vi vil måtte leve med en vedvarende
skolekapasitetskrise i vårt område frem til årets nyfødte Skøyenbarn er ferdige med videregående
skole.
En ungdomsskole på Hoff med plass til alle Skøyen-elevene vil kunne avlaste både område 4 og 6. En
slik skole vil også gi barna på Skøyen en forutsigbarhet om hvor de hører hjemme på ungdomsskolen. Vi
mener derfor at Hoff skole må planlegges som en ren ungdomsskole. Innenfor standardprogrammet for
skolebygg som er beskrevet i planen blir det naturlig å tenke seg en U6-skole, men det er muligens
plass til flere klasserekker slik det planlegges og bygges andre steder i byen. Det er allerede stort behov
for denne ungdomsskole-kapasiteten nå, og tallene i skolebehovsplanen viser at behovet vil være stort
også fremover.
Hvis man reduserer antallet offentlige tjenester som skal dekkes på kommunens tomt bør dette også
kunne frigi noe plass til utearealer. En ren ungdomsskole vil antakelig ha andre behov for utearealer
enn en barneskole, så med en slik løsning bør det være mulig å tenke seg åpning av en ny skole uten at
den tilstøtende parken er ferdig opparbeidet. Hvis skolebehovet skulle endre seg vil det være mulig å
gjøre skolen om til barne- og ungdomsskole når parken en dag står ferdig.

Barna våre har en rett og plikt til å gå på skole, og Oslo kommune kan ikke tillate seg at tilstrekkelig
skolekapasitet utsettes på ubestemt tid. Hoff skole må derfor fremskyndes vesentlig i forhold til 2029,
om nødvendig ved å redusere ambisjonene for hvilke offentlige tjenester som skal tilbys på tomten
som kommunen har kjøpt.
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