
 

Utgave tre: nyhetsbrev 23. oktober 2020 
 
Dette er det tredje nyhetsbrevet der vi sender ut felles informasjon til alle involverte og 

interesserte parter vedrørende erstatningslokaler for elevene på Skøyen skole.  

 

Det er viktig for Utdanningsetaten at informasjonen når alle involverte, slik at vi kan unngå 

eventuelle uklarheter. I tillegg til disse nyhetsbrevene har Utdanningsetaten utstrakt dialog 

med mange av dere, både på e-post og telefon. Vi svarer løpende ut spørsmål, sender ut 

informasjon og tar imot innspill. Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på.  

 

Siden sist kan Utdanningsetaten informere om følgende:  

 

Ny skole på Hoff  
 

Tomtekjøp på Hoff 

Oslo kommune har nå kjøpt tomta der den nye skolen på Hoff, i Nedre Skøyenvei 24-26, skal 

være. Se bystyresaken på eInnsyn her.  

 

 
Kilde: Oslo kommune/eInnsyn.  

 

Etablering av paviljong på Ris 
 

Søknad om byggetillatelse   

Undervisningsbygg jobber med forberedelse av søknadsdokumentasjon for paviljongen og vil 

snart gå inn i neste fase med nabovarsel av paviljongen og søknadsprosessen opp mot Plan- og 

bygningsetaten. 

 

Brukerprosess på Ris 

https://einnsyn.no/moeteregistrering?id=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2F318f46a2-5b99-4427-813c-45c098d5deec
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2020_09%2F1377358_1_1.pdf


Brukerprosessen rundt utformingen av paviljongen er nå gjennomført med Ris skole. De fleste 

av skolens innspill er innarbeidet og det er tildelt en landskapsarkitekt for å se på tilpasningen 

av uteområdet i forbindelse med at paviljongen ligger på skolens basketballbane. Skolen blir 

involvert i videre prosess. I paviljongen etableres klasserom, grupperom og andre nødvendige 

areal, inkludert et eget teknologi- og designrom. Dette gjør det mulig å utvide Ris skole til ni 

klasserekker totalt, det vil si om lag 800 elever.  

 

Kroppsøvingskapasitet  

Det er nå besluttet å leie inn arealer på Domus Athletica for å dekke behovet for 

kroppsøvingskapasitet fra skolestart 2021. Det er om lag en kilometer fra Ris skole til Domus 

Athletica. Disse arealene er frigjort etter at Ruseløkka sine ungdomsskoleelever, som har 

benyttet disse lokalene i flere år, flytter inn i nytt skoleanlegg. Det undersøkes samtidig 

muligheter for å etablering av flerbrukshall nærmere Ris skole.  

 

 
Kilde: Googlemaps 

 

Fordeling av Skøyenelevene mellom Ris og Majorstuen skoler  

Vanlig praksis ved fastsettelse av ungdomsskoletilhørighet er at det lages et forslag til 

geografisk grense i samarbeid med involverte skoler som besluttes ved en lokal høring. Det 

planlegges å sende ut forslaget så raskt som mulig etter at paviljongplanene er godkjent. 

Deretter vil det være en lokal høringsperiode hvor foresatte og andre får anledning til å uttale 

seg til foreslått grense før endelig fastsettelse.  

 

Oppsummering  
Tomten på Hoff er kjøpt. UBF arbeider med søknadsprosessen for paviljong på Ris opp mot 

PBE, og når en tillatelse foreligger vil forslaget til inndeling av Skøyenelevene sendes ut og et 

tidspunkt for høring bestemmes.   

Det skal arbeides videre med tilpasninger av skolens uteområder. Arealer på Domus Athletica 

er frigjort for å dekke behov for kroppsøving.  

Vi fortsetter dialogen, svarer ut deres spørsmål og innspill og avholder møter ved behov.  


