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Endring av skoletilhørighet for Hasle skole på ungdomstrinnet – beslutning 

  

Utdanningsetaten viser til høringsdokument av 25.09.2018 med forslag om endring av 

ungdomsskoletilhørighet for Hasle skole. 

 

Formålet med høringen var å avdekke om det foreligger alternative løsninger enn forslaget 

som ble sendt på høring, samt avdekke særskilte forhold av betydning som tas hensyn til i det 

videre arbeidet. 

 

BAKGRUNN 

 

Fastsettelse av inntaksområder, etter opplæringsloven § 8-1. 

Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringsloven § 8-1 

første ledd første punktum, der det står at: "Grunnskolelevane har rett til å gå på den skolen 

som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til." I følge opplæringsloven 

kan kommunen definere elevens nærskole gjennom fastsetting av inntaksområder for den 

enkelte skole. Vurdering av hvilken skole som er elevens nærskole, skal ta utgangspunkt i 

geografiske og topografiske forhold. Også andre forhold, som for eksempel skolenes kapasitet 

og trafikale forhold, er relevant. Dette betyr at nærskolen ikke nødvendigvis er den skolen 

som ligger geografisk nærmest. 

 

Kapasitetsplanlegging i skolebehovsplanen 

Den langsiktige skolekapasiteten i Oslo planlegges i skolebehovsplanen, som legges fram 

samme med byrådets budsjettforslag og vedtas av bystyret. Kapasitetsplanlegging i 

skolebehovsplanen gjøres ikke på skolenivå, men på områdenivå. Dette betyr at flere skoler 

ses i sammenheng, og forutsetter at det kan gjøres inntaksområdeendringer for å utnytte 

kapasiteten. 

 

Kriterier som vektlegges ved endringer av inntaksområder 

De enkelte skolenes inntaksområder kan endres når det mangler kapasitet. Når det foretas 

endringer i inntaksområdene grunnet manglende kapasitet, gjøres det en helhetsvurdering 

basert på kriteriene avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale forhold, topografi og 

områdets naturlige nærmiljø. Inntaksområder må også endres når en ny skole etableres i 

området. 
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Søskenprioritet 

Inntaksområdeendringer kan føres til at elever starter på en annen skole enn sine søsken. 

Mange foresatte ønsker at det skal innføres en søskenprioritet som gr barn med søsken på en 

skole fortrinn til skoleplass. Fastsetting av inntaksområder gjøres etter kriterier omtalt i 

avsnittet over og vurderer ikke individuelle forhold som søskens skoletilhørighet. Det er 

mulig å søke om skolebytte dersom elevenes foresatte ønsker at eleven skal gå på en annen 

skole enn nærskolen, eksempelvis grunnet søsken. I henhold til regelverket for skolebytte skal 

søskentilhørighet tillegges vekt ved behandling av skolebyttesøknader. Vi viser i denne 

sammenhengen til forskrift og skolebytteregler i Oslo kommunes grunnskoler og 

Utdanningsetatens rundskriv nr. 1/2017 om skolebytte. 

 

UNGDOMSSKOLER OG AVGIVERSKOLER FOR SKOLEÅRET 2019/2020 

Tabellen på neste side viser oversikt over ungdomsskolene i Oslo og hvilke barneskoler som 

avgir elever til de forskjellige ungdomsskolene ved overgangen til 8. trinn til skolestart 2019. 

Elever ved 1.-10. skoler har vedtak om skoleplass ut 10. trinn. 
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UNGDOMSSKOLE TRINN AVGIVERSKOLE 

Abildsø skole 1-10   

Apalløkka skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Ammerud og Rødtvet skoler. 

Bjølsen skole 1-10 Mottar elever til 8. trinn fra Lilleborg skole. 

Bjørnholt skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Bjørndal og Seterbråten skoler. 

Bjørnsletta skole 1-10 Mottar elever til 8. trinn fra Lysejordet skole. 

Bjøråsen skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Tiurleiken skole. 

Brannfjell skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Bekkelaget, Ekeberg og Nedre Bekkelaget skoler. 

Bøler skole 1-10   

Ellingsrud skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Bakås og Ellingsrudåsen skoler. 

Engebråten skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Grefsen*, Kjelsås, Korsvoll* og Maridalen skoler. 

Fagerborg skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Bolteløkka, Ila og Møllergata* skoler. 

Frydenberg skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Refstad og Sinsen skoler. 

Fyrstikkalleen skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Bryn og Hasle skoler. 

Granstangen skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Furuset og Haugen skoler. 

Grorudalen skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Grorud og Nordtvet skoler. 

Haugenstua skole 1-10   

Haugerud skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Lutvann, Skjønnhaug, Trosterud og Tveita skoler. 

Hauketo skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Prinsdal og Toppåsen* skoler. 

Holmlia skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Hallagerbakken, Lusetjern, Rosenholm og Toppåsen* skoler. 

Hovseter skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Bogstad, Huseby, Sørkedalen og Voksen skoler. 

Høyenhall skole 1-10   

Jordal skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Gamlebyen, Kampen, Tøyen og Vålerenga skoler. 

Karlsrud skole 1-10   

Kastellet skole 1-10   

Lambertseter skole 1-10   

Lindeberg skole 1-10 Mottar elever til 8. trinn fra Jeriko skole. 

Linderud skole 1-10   

Lofsrud skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Klemetsrud, Mortensrud og Stenbråten skoler. 

Majorstuen skole 1-10 Mottar elever til 8. trinn fra Skøyen skole. 

Manglerud skole 1-10   

Marienlyst skole 1-10 Mottar elever til 8. trinn fra Ullevål skole. 

Midtstuen skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Grindbakken, Slemdal* og Svendstuen skoler. 

Morellbakken skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Disen og Grefsen* skoler. 

Nordberg skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Korsvoll*, Kringsjå og Tåsen skoler. 

Nordpolen skole 1-10   

Nordseter skole 1-10 Mottar elever til 8. trinn fra Ljan, Munkerud og Nordstrand skole. 

Oppsal skole 1-10   

Ris skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Slemdal*, Smestad og Vinderen skoler. 

Rommen skole 1-10   

Ruseløkka skole 1-10 Mottar elever til 8. trinn fra Bygdøy skole. 

Sagene skole 1-10   

Skullerud skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Nøklevann og Rustad skoler. 

Skøyenåsen skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Godlia, Trasop og Østensjø skoler 
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Sofienberg skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Grünerløkka, Lakkegata, Møllergata* og Vahl skoler. 

Stasjonsfjellet skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Høybråten skole. 

Teglverket skole 1-10   

Tokerud skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Stovner og Vestli skoler. 

Uranienborg skole 1-10   

Veitvet skole 1-10   

Vollebekk skole 1-10 Mottar elever til 8. trinn fra Tonsenhagen skole   

Øraker skole 8-10 Mottar elever til 8. trinn fra Bestum og Lilleaker skoler. 

Årvoll skole 1-10   

*Disse barneskolene avgir elever til to eller flere ungdomsskoler. 

** Fem barneskoler har foreløpig ikke definert ungdomsskoletilhørighet. Dette gjelder Berg, 

Brynseng, Fernanda Nissen, Holmen og Løren skoler.  
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HØRINGSSSVAR 

 

Fyrstikkalleen skole 

Høringssvaret er godkjent av lokalt MBU og skolens driftsstyre. Fyrstikkallen skole støtter 

ikke forslaget som har vært på høring. De frykter at den foreslåtte endringen kan virke 

negativt inn på den eneste 8-13. skolen i Oslo. Færre elever på ungdomstrinnet, uforutsigbar 

økonomi, samt et uforutsigbart utfordringsbilde vil gjøre det vanskeligere å videreføre 

prosjektet med en 8-13. skole. Få elever på grunnskolen vil kunne medføre negative 

konsekvenser for den videregående delen av skolen. 

 

Skolen er bekymret for at en stor del av elevgrunnlaget skal bestå av overførte elever fra 

skoler med plassproblemer og skolebyttesøkere. Dette vil medføre at det blir utfordrende å få 

til et godt samarbeid med avgivende barneskoler ved overgangen til ungdomstrinn. I tillegg 

vil det medføre større uforutsigbarhet om hvor mange elever som vil starte på 

ungdomstrinnet. Inntaket av elever vil først bli klart på sommeren, nært skolestart. I tillegg 

har mange elever ved Hasle skole eldre søsken som går på ungdomstrinnet ved Fyrstikkalleen 

skole. 

 

Fyrstikkalleen skole har plass til å fremdeles motta to klasser fra Hasle skole. Denne 

løsningen vil medføre forutsigbarhet for elever og foresatte fra Hasle skole som har vært 

innstilt på Fyrstikkalleen skole som sin nærskole. Fyrstikkalleen skole redd for at man ikke 

klarer å fylle opp den ledige kapasiteten, dersom Hasle skoles elever sokner til en annen 

skole. 

  

Driftsstyret ved Hasle skole 

Driftsstyret påpeker at flere elever for foresatte er fornøyd med Fyrstikkalleen skole som 

deres nærskole. Samtidig ser driftsstyret at Teglverket skole er en god nabo som ligger i kort 

avstand og at flere elever kommer fra samme nabolag og kjenner hverandre fra før. 

Driftsstyret påpeker at Hasle skole flere ganger de siste året har vært berørt av 

inntaksområdeendringer og bussing av elever, noe som er belastende. 

 

Driftsstyret ber om forutsigbarhet og stabilitet for årene framover. Det er ønskelig at Hasle 

skoles elever også i framtiden skal kunne gå samlet til ungdomsskolen, men ser at dette kan 

bli utfordrende pga dimensjoneringen av Teglverket skole. Det bygges fremdeles mye boliger 

i området, noe som setter press på områdets skolekapasitet. Driftsstyret er bekymret for om 

det vil være tilstrekkelig med antall skoleplasser i området. Og ber om at det planlegges 

forutsigbart og for størst mulig stabilitet framover. De ber også om at utbyggingen av ny skole 

på Ensjø settes i gang i tide og at skolen planlegges fleksibel mtp dimensjonering.   

 

Jordal skole 

Innspillet er behandlet av lokalt MBU, skolens driftsstyre og FAU. Jordal skole stiller seg 

svært negativt til den foreslåtte endringen. De ønsker heller en løsning med ledig kapasitet 

ved Teglverket skole. 

 

Forslaget, som medfører ledige plasser ved Fyrstikkalleen skole, kan føre til at at ressurssterke 

foresatte søker skolebytte. I tillegg til en god del merarbeid for skoler som skal behandle 

søknader og tildele skoleplass. At elever søker seg bort kan påvirke nærmiljøet i bydelen 

negativt, og splitte nabolag. Jordal skole har tidligere slitt med dette, noe nærmiljøet, foreldre 

og skolen sammen har klart å snu. 
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Driftsstyret peker også på at de er usikre på om elevtallet som er lagt til grunn er korrekte. 

Erfaringsmessig legger mange familier flytting av bosted til overgangen fra barneskole til 

ungdomsskole, og i tillegg søker noen elever til andre ungdomsskoler/private ungdomsskoler. 

Dette kan medføre at den beregnede underkapasiteten i realiteten blir mindre enn det elevtallet 

ved skolene viser nå. 

 

Teglverket skole 

Teglverket skole har sendt et høringsinnspill som driftsstyret og FAU stiller seg bak. Skolen 

stiller seg positiv til forslaget. Avhengig av utviklingen i elevtallet ved de to skolene i årene 

framover, samt eventuell mobilitet ved overgangen til ungdomstrinnet, gjør at skolen tror at 

de vil ha kapasitet til å ta imot Hasle skoles to klasser på ungdomstrinnet til og med skolestart 

2022. I 2023 har Teglverket skole tre fulle klasser, fordi de tidligere har tatt inn ekstra klasser, 

og har da trolig kapasitet til å ta imot kun en klasse fra Hasle.  

 

FAU ved Fyrstikkalleen skole 

FAU stiller seg negative til forslaget som har vært på høring. FAU mener at høringsforslaget 

vil medføre et elevtap for Fyrstikkalleen skole, og at det ikke er sikkert at dette tilstrekkelig 

kan bli erstattet av elever som blir overført fra naboskoler med kapasitetsproblem og elever 

som søker skolebytte. Videre påpekes det at det er usikkerhet knyttet til hvor mange elever 

Jordal skole eventuelt må overføre, ettersom det erfaringsmessig er noe flytting og søknad om 

skolebytte ved overgangen til ungdomstrinnet. 

 

Videre er FAU bekymret for at et stort antall ledige plasser ved Fyrstikkalleen skole, kan 

medføre økte sosioøkonomiske forskjeller i området, ved at elever søker skolebytte til de 

ledige plassene fra sin nærskole. 

 

FAU ved Fyrstikkalleen skole er bekymret for konsekvensene av å motta et stort antall elever 

gjennom overføringer av elever pga kapasitetsproblemer ved naboskoler. Dette vil dette trolig 

medføre større problemer ved å få til et godt samarbeid mellom barne- og ungdomsskole. I 

dag har Fyrstikkalleen et godt samarbeid med Bryn og Hasle skoler. FAU frykter at det kan få 

negative konsekvenser for læringsmiljøet dersom elever fra mange forskjellige skoler blir satt 

sammen på ungdomstrinnet, da det vil være vanskeligere å få til det gode samarbeidet med 

avgivende barneskoler. Minkende elevtall kan også medføre mindre ressurser og øke 

kostnader for skolen, som igjen kan medføre pedagogiske, administrative og sosiale 

utfordringer. 

 

FAU ved Hasle skole 

FAU peker på at mange foresatte og elever er fornøyd med Fyrstikkalleen skole som 

ungdomsskole, og flere foresatte er mot den foreslåtte endringen. Det er uheldig at elever ved 

Hasle skole stadig opplever endringer, i form av endring av inntaksområdet og den varslede 

fremtidige delingen av ungdomsskoletilhørigheten til Hasle skole. Elever og foresatte bør få 

større forutsigbarhet. 

 

FAU ønsker å fremheve to tiltak som kan hjelpe på kapasitetsituasjonen på ungdomstrinnet. 

Enten at det etableres geografisk veiledende inntaksområder, slik at Hasle skole avgir elever 

til Fyrstikkalleen og Teglverket skoler. Eller at planene om etablering av ny skole på Ensjø, 

fremskyndes. Skolen bør bygges slik at den kan ha fleksibilitet mtp. antall skoleklasser per 

trinn, f.eks. to paralleller på ett trinn og fem på et annet, dersom behovet tilsier dette. 
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Skulle ungdomsskoletilhørigheten endres til Teglverket skole, er det viktig at det settes at 

tilstrekkelig med ressurser til å sikre en god oppstart av ungdomstrinnet ved skolen. 

 

Bydel Grünerløkka 

Bydelen støtter forslaget om å endre ungdomskoletilhørighet for elever ved Hasle skole til 

Teglverket skole. Videre ber bydelen om at når det på sikt foretas endringer, bes det om en 

nøye vurdering spesielt mtp. informasjon til berørte. Det må sørges for at berørte elever og 

foresatte blir orientert i god tid om hvilken skole de tilhører. 

 

Elever ved Hasle skole 

En del elever har samlet sendt høringsinnspill som ikke støtter høringsforslaget. De har 

forventninger om å starte ved Fyrstikkalleen skole og har gledet seg til dette. Ved 

Fyrstikkalleen skole får de gå på en allerede etablert ungdomsskole og møte elever fra andre 

skoler. 

 

Foresatte ved Hasle skole 

Foresatte ved Hasle skole har sendt flere ulike høringsinnspill. En del foresatte ønsker at 

Teglverket skole skal bli den nye ungdomsskolen for elever ved Hasle skole. De påpeker at 

Teglverket skole ligger i nærmiljøet til Hasle skole og skolen ligger i kort avstand for mange 

elever. 

 

En del foresatte har sendt et samlet høringsinnspill hvor de ikke ønsker endring av 

ungdomsskoletilhørigheten. Dette bør foretas senere, når det er mer klart hvordan de 

langsiktige løsningene for avgiver- og mottakerskoler i området skal være. Det er et godt 

samarbeid mellom Frystikkalleen skole og foresatte fra Hasle, og det er ikke ønskelig å endre 

dette nå til en skole uten etablert ungdomstrinn. Det er mer hensiktmessig at Teglverket skole 

bygger opp sine ungdomstrinn med egne elever. 

 

Dersom skoletilhørigheten endres, forutsettes det at elever fra Hasle skole kan søke seg til 

Fyrstikkalleen skole på like vilkår som andre elever. Det kommer nok flere elever til å gjøre 

dersom Teglverket skole blir ny ungdomsskole. En del av elevene ønsker seg til 

Fyrstikkalleen skole, og vil bli skuffet dersom ungdomsskoletilhørigheten endres til 

Teglverket skole. 

 

Utdanningsetatens kommentarer 

Utdanningsetaten forsøker overholde at elever fra en barneskole i størst mulig grad skal få gå 

samlet på ungdomstrinnet. Skolestrukturen kan imidlertid gjøre dette vanskelig for en del 

skoler. Når det foretas endringer i skoletilhørighet, skal Utdanningsetaten informere berørte 

på en god måte. I dag er praksis slik at endring av inntaksområder og ungdomsskoletilhørighet 

er på høring høsten før skolestart. Det er utfordrende å foreta slike endringer på et tidligere 

tidspunkt, da det åpnes nye skoler og også er mobilitet blant elevene. 

 

Både Fyrstikkalleen og Teglverket skoler ligger i nærheten av Hasle skole og begge er derfor 

naturlige mottakerskoler for elever fra Hasle skole. I høringsinnspillene er det delte meninger 

blant foresatte om hvilken skole som det ønskes at barna skal sokne til. Utdanningsetaten 

ønsker ikke på nåværende tidspunkt å foreta deling av ungdomsskoletilhørigheten for Hasle 

skole, da man, så langt det lar seg gjøre, prøver å unngå dette. 

 

Ny skole på Ensjø er i skolebehovsplanen vedtatt dimensjonert som en barneskole ved fire 

klasserekker. Ferdigåret til skolen er per nå ikke definert ettersom elevtallsframskrivningene 
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for områder tilsier at det ikke er et stort behov for nye elevplasser på barnetrinnet de 

kommende årene. I tillegg jobber kommunen med en helhetlig plan for Ensjø-området. Skolen 

planlegges bygd fleksibel slik at det kan brukes til ungdomstrinn – dersom behovet skulle tilsi 

det. 

 

Jordal skole har i sin høringsuttalelse beskrevet utsikkerheten knyttet til utviklingen i 

elevtallet og hvor mange som faktisk kommer til å starte på 8. trinn. Ettersom man ved  Jordal 

skole er usikker på om skolen kommer til å få kapasitetsproblemer, er hovedargumentet bak 

dette høringsforslaget falt bort. 

 

BESLUTNING 

På bakgrunn av høringsinnspill, foretas det ingen endring av Hasle skoles 

ungdomsskoletilhørighet på nåværende tidspunkt. Dette betyr at Hasle skole vil forsette å 

sokne til Fyrstikkalleen skole på ungdomstrinnet. 

 

Som varslet i høringsforslaget vil det, på sikt, være behov for å justere 

ungdomsskoletilhørigheten for Hasle skole. Nøyaktig når dette vil inntreffe, vil avhenge av 

utviklingen i elevtallet for Hasle skole og andre skoler i nærområdet, samt mobilitet ved 

overgangen til ungdomstrinnet. Utdanningsetaten vil følge elevtallsutviklingen. 

 

Dersom elever ved Hasle skole ønsker å gå på ungdomstrinnet ved Teglverket skole, må man 

søke skolebytte, som da vil bli behandlet etter skolebytteregler i Oslo kommunes grunnskoler 

og Utdanningsetatens rundskriv nr. 1/2017 om skolebytte. 

 

Beslutningen kan ikke påklages da det ikke er et enkeltvedtak. Eventuelle spørsmål og 

henvendelser sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no 

 

 

Med hilsen 

 

 

Dag Hovdhaugen Harald Øvland 

assisterende direktør avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

 
 

 

 

 

 

Øvrige mottakere: 

Fyrstikkalleen skole    

Teglverket skole    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


