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Endring av skoletilhørighet for Hasle skole på ungdomstrinnet – høringsdokument 

  

De siste årene har det vært en sterk elevtallsvekst på barnetrinnet i Oslo. I perioden framover 

forventes det at den sterkeste veksten i grunnskolen vil komme på ungdomstrinnet. Dette vil 

medføre endringer av skoletilhørighet på ungdomstrinnet i årene framover. 

 

Utdanningsetatens mål er at flest mulig elever skal få skoleplass ved den skolen de tilhører. 

Til skolestart 2019 foreslås det endring av ungdomsskoletilhørigheten for én av Oslos 

barneskoler. Når endringer foretas gjøres det en helhetlig vurdering basert på elevtall, avstand 

til skole, trafikale forhold, topografi og områdets naturlige nærmiljø. 

 

Per i dag benyttes skoledefinerte inntaksområder for alle skoler med ungdomstrinn. 

Skoledefinerte inntaksområder fungerer slik at en elevs ungdomsskoletilhørighet defineres ut i 

fra hvilken barneskole eleven har sitt nærskolevedtak ved. 

 

GJELDENDE RAMMEBETINGELSER 

Rammebetingelser 

Ved fastsetting og endring av veiledende inntaksområder legges skolestruktur og kapasitet iht. 

vedtatt skolebehovsplan til grunn. Det vurderes hvorvidt naboskolene trenger avlastning. Ut i 

fra dette kartlegges det hvor mange elever som sogner til den enkelte skole. 

 

Opplæringslova 

Det følger av Opplæringslova §8-1 at: 

 "Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen 

   i nærmiljøet 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 få plass til sitt/sine barn ved den skolen de etter de 

veiledende inntaksområdene tilhører. 

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

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

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

veiledende inntaksområdet tilhører. 
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 Endelig fastsettelse av elevens nærskole skjer i form av enkeltvedtak om nærskole. 

Det er enkeltvetaket som knytter elevens nærskolerett til en bestemt skole. Dersom 

skolen er full, må skolen fatte enkeltvedtak om at overtallige elever skal gå på 

nærmeste naboskole med ledig kapasitet. 

 Foresatte kan, iht. Opplæringslova §8-1, 2. ledd og gjeldende skolebytteregler, søke 

sine barn til en annen skole. 

 De veiledende inntaksområdene kan endres. Nye skoler og større utvidelser vil kreve 

endring, i tillegg kan det være behov for justering av ungdomsskoletilhørighet i 

områder med kapasitetsutfordringer. 

 

FORSLAG TIL ENDRING 

Teglverket skole, som ligger i kort avstand fra Hasle skole, åpner med ungdomstrinn til 

skolestart 2019. Per i dag er det kun Teglverket skoles elever som sogner til ungdomstrinnet. 

 

For å skape naturlige overganger mellom barne- og ungdomstrinnet og frigjøre kapasitet i 

området, foreslås det å endre ungdomsskoletilhørigheten for Hasle skole fra Fyrstikkalléen 

skole til Teglverket skole. Den ledige kapasiteten ved Fyrstikkalléen skole, kan brukes til å 

avlaste Jordal skole ved enkeltsaksbehandling. 

 

Utdanningsetaten ønsker å avvente videre endringer av ungdomsskoletilhørigheten i området, 

ettersom det er behov for å gjøre omfattende grep om noen få år. Dette skyldes at den nye 

skolen i Bjørvika ferdigstilles i 2023, Brynseng skole vil avgi elever til ungdomstrinnet fra 

2022 og Hasle skole vil få fire klasserekker på alle trinn. Dette vil medføre ytterligere 

endringer i skoletilhørigheten på ungdomstrinnet på sikt. Utdanningsetaten ønsker derfor å 

avvente flere endringer i området nå. 

 

Ulempen ved å endre ungdomsskoletilhørighet for Hasle skole, er at Teglverket skole ikke har 

kapasitet til å ta imot alle elever ved de to skolene alle år framover. Fra skolestart 2021 er det 

risiko for at Teglverket skole må overføre noen elever ved overgangen til ungdomstrinnet. 

Ettersom Teglverket skole har to årstrinn hvor det er tatt inn tre klasser. Hvorvidt dette vil 

medføre kapasitetsproblemer vil avhenge av utviklingen i elevtallet ved de to skolene i årene 

framover, samt eventuell mobilitet ved overgangen til ungdomstrinnet. Når Hasle skole avgir 

fire paralleller til ungdomstrinnet, fra skolestart 2024, vil Hasle skole måtte deles mellom to 

ungdomsskoler ettersom Teglverket skole kun er dimensjonert med fire klasserekker på 

ungdomstrinnet. Teglverket skole kan da derfor kun ta imot to klasserekker utover sine egne 

elever. 

 

HØRINGSUTTALELSER 

Med henvisning til driftsstyrereglementets §3-4 nr. 7 ber Utdanningsadministrasjonen om at 

høringsdokumentet behandles i de berørte skolenes driftsstyre, men fortrinnsvis også i 

FAU/andre fora. Foresatte og andre oppfordres til å gi sine innspill gjennom FAU. Til 

orientering sender Utdanningsadministrasjonen kopi av høringsforslaget til bydelene Gamle 

Oslo og Grünerløkka til eventuell uttalelse og kopi til Byrådsavdelingen for oppvekst og 

kunnskap og Oslo kommunale foreldreutvalg. 

 

Høringsinnspill kan sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no  

 

BESLUTNING 

Endelig beslutning blir offentliggjort 13. november ved brev til berørte skoler og på Oslo 

kommunes nettsider 

mailto:postmottak@ude.oslo.kommune.no
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HØRINGSFRIST: 30.10.2018 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Dag Hovdhaugen Harald Øvland 

assisterende direktør avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

 
 

Øvrige mottakere: 

Teglverket skole Postboks 6582 Etterstad 0607 OSLO 

 

 

Kopi til: 

Bydel Gamle Oslo Postboks 9406 Grønland 0130 OSLO 

Bydel Grünerløkka Postboks 2128 Grünerløkka 0505 OSLO 

Byrådsavdeling for oppvekst og 

kunnskap 

Rådhuset 0037 OSLO 

Fyrstikkalleen skole    

Oslo kommunale foreldreutvalg    
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