Utgave fem: nyhetsbrev 9. desember 2020
Dette er det femte nyhetsbrevet der vi sender ut felles informasjon til alle involverte og
interesserte parter vedrørende erstatningslokaler for elevene på Skøyen skole.
Utdanningsetaten har i oppdrag å sikre en forutsigbar og god løsning for Skøyenelevene fra og
med skolestart 2021.
Siden sist kan vi informere om følgende:

Etablering av paviljong på Ris
Status
Prosessen med etablering av paviljong på Ris skole går etter planen. Rammesøknaden ble
sendt til Plan- og bygningsetaten 4.12.
Brukermøter med skolen vedrørende paviljong, utearealer og inventar er gjennomført. Skolen
vil også bli involvert i valg av møbler til paviljongen.
Se forslag til utomhusplan:

Utvidelsen av Ris skole, sikring av godt læringsmiljø
Ris skole utvides for å kunne ta imot flere elever, og vil fortsatt ha god plass til alle elevene
som skal tas inn. Ledelsen ved Ris skole legger nå planer for å kunne øke elevtallet på en god
måte, og har fokus på etablering av 8. klasser med en god blanding av elever fra de ulike
skolene som avgir til Ris. Alle elever på Ris skole skal ha en trygg og sikker skoledag med godt
læringsmiljø. Det planlegges at de eldste elevene (10.klasse) skal benytte seg av de innleide
kroppsøvingsarealene på Domus Athletica som ligger ca. en kilometer fra skolen.
Trafikksituasjonen rundt Ris skole
Utdanningsetaten jobber kontinuerlig sammen med Bymiljøetaten for å sikre trygge skoleveier.
Alle elever, også elevene fra Skøyen, skal kunne bevege seg trygt til og fra skolen.
Trafikksituasjonen skal ha høy prioritet og vi skal jobbe sammen med skolen og foresatte for å
vurdere behov og hvilke tiltak som kan gjøres langs skoleveien.
Fordeling av Skøyenelevene mellom Ris og Majorstuen skoler
Forslaget til inndelingen av elevene ble presentert under et møte med foreldregruppa i 7. trinn
på Skøyen skole, den 25. november. Ledelsen ved de to andre involverte skolene, Majorstuen
og Ris, var også tilstede. Høringsforslaget ble sendt ut i forrige uke, men Utdanningsetaten
understreker at endelig inndeling først besluttes når Plan- og bygningsetaten har godkjent
etableringen av en paviljong ved Ris skole.
Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av klasselister for 4-7. trinn ved Skøyen skole, i
samarbeid med skolens ledelse. Det har vært viktig med en jevn fordeling, med ca. to klasser
til hver skole.
Se foreslått grense på bildet under:

Elever bosatt vest for/ovenfor grensen foreslås å sogne til Ris skole. Elever bosatt øst
for/nedenfor grensen foreslås å sogne til Majorstuen skole.
Høringsforslaget ble i forrige uke sendt ut til de berørte skolene. Høringsuttalelser kan sendes
til postmottak@ude.oslo.kommune.no med frist 15. januar 2021.
Redusert elevtall og bygningsmessige tilpasninger på Majorstuen skole
Majorstuen skole er dimensjonert for fem klasserekker på ungdomstrinnet og er planlagt å ta
imot to klasser fra Skøyen.
Majorstuen skole har de siste årene tatt imot alle elevene fra Skøyen skole, det vil si at
Majorstuen skole har tatt inn flere klasser enn det skolen er dimensjonert for. Skolen er bygget
for å ta imot fem klasser på ungdomstrinnet. Dette har ført til at det har vært trangt på skolen.
Ved å kun ta imot to klasser fra Skøyen fra skolestart 2019 og framover, reduseres elevtallet
gradvis ned mot det antallet klasser skolen faktisk er dimensjonert for. Flerbrukshallen som
etableres i området skal være ferdigstilt til skolestart 2022 og det vil da bli mulig å gjøre flere
bygningsmessige grep ved skoleanlegget som kan avlaste skolen ytterligere. I tillegg bistår
avdeling for skoleanlegg med å vurdere hvordan Majorstuen skoles arealer kan utnyttes bedre
enn det gjøres i dag.

Hovfaret 13
Det er gjennomført en befaring av Hovfaret 13, som ble foreslått som en alternativ midlertidig
løsning i stedet for paviljongen på Ris. Utdanningsetaten gjør en vurdering av dette forslaget.

Den foreløpige vurderingen er at det er flere utfordringer med dette alternativet, blant annet
når det gjelder etablering av en så liten skole, pågående anleggsarbeid i området og
tilgjengelig uteareal. Av hensyn til framdrift gjøres dette parallelt med at det arbeides videre
med paviljongen.

