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Skolekapasiteten i Oslo vest  

Informasjon om skolekapasitetssituasjonen i Bydel Ullern og Bydel Vestre Aker. Dette sendes ut til alle berørte skoler, 

FAUer og bydelsutvalg. 

Avsender: Avdeling for skoleanlegg, Utdanningsetaten. 

Kontaktperson: Andrea Rodriguez, tlf: 467 74 726, e-post: andrea.rodriguez@ude.oslo.kommune.no. 

Neste nyhetsbrev sendes ut fredag 25. september. 

 

Bakgrunnen for saken  

Før sommeren ble det klart at ny skole på Hoff i verste fall ikke vil stå klar før tidligst i 

2028. Det arbeides nå for en raskere fremdrift. Årsaken er at skolen inngår i den store 

områdereguleringen av Skøyenområdet som har blitt forsinket fordi den måtte 

revideres og ikke har blitt politisk behandlet. Arbeidet med områdeplanen og andre 

planprosesser i området (bl.a. Fornebubanen) gjør at detaljreguleringen for skolen tar 

lenger tid enn først planlagt.  

 

Per nå eies tomten til den nye skolen på Hoff av Veidekke og kommunen er i dialog med 

selskapet for å kjøpe tomten. Planen er at skolen skal være en del av et bygg med 

bibliotek, omsorgsboliger og bydelslokaler. 

 

Forsinkelsen gjør at halvparten av Skøyen-elevene står uten ungdomsskoletilhørighet 

fra og med neste år. Det arbeides nå for å finne en forutsigbar og langsiktig løsning 

som vil vare frem til Hoff skole står klar. Utdanningsetaten (UDE) mener, i samarbeid 

med Undervisningsbygg (UBF) og Plan- og bygningsetaten (PBE), at paviljonger på Ris 

skole er det beste og tryggeste alternativet i elevenes nærmiljø.  

 

 
Tegning: Asplan Viak AS 

 

Kapasitet og behov: Ullern, Majorstuen, Midtstuen og Ris 

I disse områdene er det svært høy oppfylling på ungdomsskolene og det er behov for å 

gjøre tiltak. I tillegg til at Hoff skole er forsinket, har Midtstuen behov for 

rehabilitering og Holmen skole mangler ungdomsskoletilhørighet til tre klasserekker 

fra skolestart 2024.   
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Løsninger på kort og lang sikt 

Bedre utnyttelse av skoleanlegget på Majorstuen skole  

 

 
Foto: Lise Åserud/NTB scanpix 

Majorstuen skole har store kapasitetsproblemer som følge av et høyere inntak av 

elever for flere år siden enn skolen var dimensjonert for. Det har ikke lyktes å leie inn 

lokaler i tilknytning til skolen. For å komme ned på riktig elevtall, som skolen er 

dimensjonert for, må halvparten av Skøyens elever gå til en annen ungdomsskole. I 

tillegg vil den nye flerbrukshallen i området frigjøre arealer i skoleanlegget. Hallen er 

planlagt ferdigstilt i 2022. Løsningen i år har vært at to av fire klasserekker fra 

Skøyen skole har gått til Uranienborg da Majorstuen ikke har hatt kapasitet til flere 

enn to. Men dette er kun mulig i år, og vil ikke brukes som en mer langsiktig løsning. 

For å løse behovet fremover, planlegges paviljong ved Ris skole. 

 

Paviljonger på Ris skole 

Det planlegges en midlertidig utvidelse av Ris ungdomsskole med paviljonger fra og 

med skolestart 2021. Da vil Ris skole gå fra syv til ni klasserekker og kunne ta imot to 

klasser fra Skøyen skole hvert år. Før Utdanningsetaten anbefalte paviljong på Ris 

skole, har det vært utredet mange andre steder å plassere paviljongen på, blant annet 

på Skøyen og Smedstad skoler. Plan- og bygningsetaten, Undervisningsbygg og 

Utdanningsetaten mener at forslaget på Ris er det beste og mest gjennomførbare 

alternativet, spesielt med tanke på reguleringsrisiko.   

Brukerinvolvering for paviljongen på Ris skole starter allerede i uke 38. I samarbeid 

med skolen jobbes det parallelt med å finne gode løsninger for kroppsøving og 



14. september 2020 

 
 

identifisere andre nødvendige tiltak for å sikre et godt læringsmiljø for alle skolens 

elever, samt et godt arbeidsmiljø for de ansatte.  
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Utvidelse og rehabilitering av Midtstuen skole 

Midtstuen skole har seks klasserekker på ungdomstrinnet. Skoleanlegget er slitent og 

det er behov for rehabilitering. Holmen skoles elever har i tillegg behov for 

ungdomsskole fra skolestart 2024. Samtidig med rehabilitering planlegges det derfor 

å utvide skolen for å bedre ungdomsskolekapasiteten i nærområdet. Dette skulle vært 

på høring til vårens skolebehovsplan, og det arbeides videre med prosjektet selv om 

høringen ble utsatt.  Reguleringen er bestilt og det planlegges utvidelse og 

rehabilitering fra skolestart 2024. Skolen involveres i planleggingen av prosjektet, 

både midlertidig og permanent.  
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