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Endring av ungdomsskoletilhørighet for Tonsenhagen skole – Beslutning 

 

Utdanningsetaten viser til høringsdokument av 26.09.2017 med endring av 

ungdomsskoletilhørigheten for Tonsenhagen skole. 

 

Formålet med høringen var å 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: "Grunnskoleelevane 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 inntaksområde 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 

sammen 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 nødvendige endringer av inntaksområder 

De enkelte skolenes inntaksområde kan endres når en skole har manglende kapasitet. Når det 

foretas endringer i inntaksområdene grunnet manglende kapasitet, gjøres det en 

helthetsvurdering basert på kriteriene avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale 
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forhold, topografi og områdets naturlig nærmiljø. Inntaksområder må også endres når en ny 

skole etableres i området. 

 

Søskenprioritet 

Inntaksområdeendringer kan føre til at nye skolestartere starter på en annen skole enn sine 

søsken. Mange foresatte ønsker at det skal innføres en søskenprioritet som gir barn med søsken 

på en skole fortrinn til skoleplass. Fastsetting av dette området 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 annens 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 AVGIVERSKOLR FOR SKOLEÅRET 2018/2019 

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 2018. 

Elever ved 1.-10. skoler har vedtak om skoleplass ut 10. trinn. 
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*Disse barneskolene avgir til to eller flere ungdomsskoler. 

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

Brynseng, Fernanda Nissen, Holmen og Løren skoler. 

UNGDOMSSKOLE TRINN

Abildsø skole 1-10

Apalløkka skole 8-10

Bjølsen skole 1-10

Bjørnholt skole 8-10

Bjørnsletta skole 1-10

Bjøråsen skole 5-10 Mottar elever til 5. trinn fra Svarttjern skole og 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

Engebråten skole 8-10

Fagerborg skole 8-10

Frydenberg skole 8-10

Fyrstikkalleen skole 8-10

Granstangen skole 8-10

Groruddalen skole 8-10

Haugenstua skole 1-10

Haugerud skole 8-10

Hauketo skole 8-10

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

Hovseter skole 8-10

Høyenhall skole 1-10

Jordal skole 8-10

Karlsrud skole 1-10

Kastellet skole 1-10

Lambertseter skole 1-10

Lindeberg skole 1-10

Linderud skole 1-10

Lofsrud skole 8-10

Majorstuen skole 1-10

Manglerud skole 1-10

Marienlyst skole 1-10

Midtstuen skole 8-10

Morellbakken skole 8-10

Nordberg skole 8-10

Nordpolen skole 1-10

Nordseter skole 1-10

Oppsal skole 1-10

Ris skole 8-10

Rommen skole 1-10

Ruseløkka skole 1-10

Sagene skole 1-10

Skullerud skole 8-10

Skøyenåsen skole 8-10

Sofienberg skole 8-10

Stasjonsfjellet skole8-10

Teglverket skole 1-10

Tokerud skole 8-10

Uranienborg skole 1-10

Veitvet skole 1-10

Vollebekk skole 1-10

Øraker skole 8-10

Årvoll skole 1-10

AVGIVERSKOLE

Mottar elever til 8. trinn fra Tonsenhagen skole

Mottar elever til 8. trinn fra Bryn og Hasle skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Ammerud og Rødtvet skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Lilleborg skole.

Mottar elever til 8. trinn fra Bjørndal og Seterbråten skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Lysejordet skole.

Mottar elever til 8. trinn fra Bakås og Ellingsrudåsen skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Grefsen*, Kjelsås, Korsvoll* og Maridalen skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Bolteløkka, Ila og Møllergata* skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Refstad og Sinsen skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Furuset og Haugen skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Grorud og Nordtvet skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Ljan, Munkerud og Nordstrand skole.

Mottar elever til 8. trinn fra Lutvann, Skjønnhaug, Trosterud og Tveita skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Prinsdal og Toppåsen* skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Bogstad, Huseby, Sørkedalen og Voksen skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Godlia, Trasop og Østensjø skoler

Mottar elever til 8. trinn fra Gamlebyen, Kampen, Tøyen og Vålerenga skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Jeriko skole.

Mottar elever til 8. trinn fra Klemetsrud, Mortensrud og Stenbråten skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Skøyen skole.

Mottar elever til 8. trinn fra Ullevål skole.

Mottar elever til 8. trinn fra Grindbakken, Slemdal* og Svendstuen skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Disen og Grefsen* skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Korsvoll*, Kringsjå og Tåsen skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Slemdal*, Smestad og Vinderen skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Bygdøy skole.

Mottar elever til 8. trinn fra Nøklevann og Rustad skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Bestum og Lilleaker skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Grünerløkka, Lakkegata, Møllergata* og Vahl skoler.

Mottar elever til 8. trinn fra Høybråten skole.

Mottar elever til 8. trinn fra Stovner og Vestli skoler.
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HØRINGSSVAR 

 

Driftsstyret ved Linderud skole 

Driftsstyret ved skolen er bekymret for hvordan inndelingen av inntaksområder for Linderud og 

Vollebekk skoler i bydel Bjerke vil påvirke de sosioøkonomiske skillene i bydelen. Begge 

skolene er 1.-10. skoler og ligger kort avstand fra hverandre. Levekårsundersøkelsen viser 4 av 

10 barn lever i fattigdom på Linderud. Opprettelsen av Vollebekk skole har medført at 

Vollebekk skole har fått et inntaksområde som omfatter områder som regnes som de mest 

ressurssterke i området. Tradisjonelt sett har det også vært elever som sogner til Linderud skole 

som har søkt skolebytte til Tonsenhagen skole. Driftsstyret er bekymret for at når elever ved 

Tonsenhagen skole starter på ungdomstrinnet, så vil denne effekten forsterkes og at flere elever 

søker skolebytte vekk fra Linderud skole. 

 

Driftsstyret ved Linderud skole ønsker at Utdanningsetaten vurderer om Linderud skole og 

Vollebekk skole skal omgjøres til 1.-7. skole og 8.-10. skole. 

 

Driftsstyreleder og rektor ved Tonsenhagen skole 

Rektor og driftsstyreleder støtter forslaget slik det var foreslått i høringen. Det er av stor 

betydning for elever og deres foresatte at elevene får fortsette samlet over på ungdomsskolen. 

Tonsenhagen skole har det siste året arbeidet for å motivere elever og foresatte for denne 

endringen.  

 

FAU ved Tonsenhagen skole 

FAU støtter høringsforslaget slik det var foreslått i høringen. De mener forslaget legger opp til 

at elevene får en trygg skolevei og at elevene får fortsette samlet ved en skole på 

ungdomstrinnet. FAU har hatt en positiv dialog med Vollebekk skole og i november skal 

foreldre og elever på 7. trinn besøke Vollebekk skole for å få informasjon og omvisning. 

 

Videre ønsker FAU ved Tonsenhagen skole at elevene også i fremtiden skal få fortsette å sogne 

til Vollebekk skole på ungdomstrinnet. 
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Driftsstyret ved Årvoll skole 

Driftsstyret skriver at høringsforslaget vil få uheldige konsekvenser for Årvoll skole og foreslår 

i sin høringsuttalelse to andre løsninger. 

 

Driftsstyret ønsker at Årvoll skole skal fortsette med fire klasserekker, hvor 1/3 av 

Tonsenhagens skole får tilhørighet til Årvoll skole etter en geografisk grense. Dette vil 

videreføre tradisjonen med å blande elever fra Tonsenhagen og Årvoll skoler på 

ungdomstrinnet. Dette medfører en forutsigbar bemanningssituasjon ved skolen og elever på 

Årvoll skole vil få fortsette med sine søsken. Foresatte som har signalisert at de ønsker at sine 

barn skal få fortsette på Årvoll skole, vil få oppfylt dette ønske. Elever ved Tonsenhagen skole 

har en trygg og kort skolevei til Årvoll skole. 

 

Alternativt ønsker driftsstyret at dimensjoneringen av Årvoll skoles ungdomstrinn gjøres om til 

tre klasserekker. Dette vil medføre en forutsigbar situasjon med tanke på bemanning, og åpner 

opp for fleksible gruppeinndelinger, da rom vil bli frigjort. Årvoll skoles elever vil da utgjøre 

hele elevgrunnlaget ved ungdomstrinnet. 

 

Bydel Bjerke 

Bydelen støtter i sin uttalelse forelagt plan for skolegrenser, men bemerker samtidig at det ved 

fremtidige justeringen av inntaksområder bør gjøres en helhetlig vurdering av 

inntaksområdenes betydning for barns oppvekst og nærmiljø. Fastsetting av inntaksområder bør 

veie opp for sosiale og demografiske forskjeller i bydelen. Det bør samtidig tilstrebes at barn 

som vokser opp i samme bomiljø knyttes til samme skole, samtidig er det uheldig dersom det 

blir store sosiale og demografiske skiller mellom skoler. 

 

Utdanningsetatens kommentarer 

Utdanningsetaten etterstreber at elever skal få fortsette samlet på ungdomstrinnet, så langt dette 

er mulig. Endringen vil medføre at Tonsenhagen skole vil avgi tre klasser til Vollebekk skole 

på ungdomstrinnet. Endringen medfører at når Vollebekk skole har egne elever på alle trinn, vil 

skolen få fem klasser på hvert trinn på ungdomstrinnet. Vollebekk skole har plass til fire klasser 

på hvert av ungdomstrinnene. Det etterstrebes at hele Tonsenhagen skole skal fortsette å sogne 

til ungdomstrinnet ved Vollebekk skole, også når Vollebekk skoles egne elever starter på 

ungdomstrinnet. Men dette vil avhenge av elevtallsutviklingen på skolene og eventuelle 

skolebytter. 

 

Utdanningsetaten ønsker å prioritere at elevene ved Tonsenhagen skole skal få fortsette samlet 

på ungdomstrinnet. Men forstår at dette vil medføre en mer uforutsigbar bemanningssituasjon 

for Årvoll skole. Ved å overføre hele Tonsenhagen skole til Vollebekk skole, vil det være 

mulig, for de som ønsker det, å søke skolebytte til Årvoll skole. Ved å beholde 

dimensjoneringen av Årvoll skole med fire klasserekker på ungdomstrinnet, vil det være god 

kapasitet på ungdomstrinnet i området. Dimensjoneringen av skoler er fastsatt i 

skolebehovsplanen som er vedtatt av bystyret i Oslo.  

 

Opprettelsen av inntaksområdet til Vollebekk skole og endring av inntaksområdet til Linderud 

skole ble gjennomført for to år siden. Dimensjoneringen av skolen var på høring i forbindelse 

med Skolebehovsplanen 2012-2022. Per i dag er det ikke aktuelt å endre strukturen til skolene i 

området.   

 

BESLUTNING 
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Tonsenhagen skole vil avgi elever til ungdomstrinnet ved Vollebekk skole. 

 

Endringene gjøres gjeldende for elever som starter på 8. trinn høsten 2018. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Dag Hovdhaugen Harald Øvland 

ass. direktør avdelingsdirektør 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

    

 

Mottakere: Bydel Bjerke, Postboks 13 Økern, 0508 OSLO 

Tonsenhagen skole, Anna Rogstads vei 1, 0592 OSLO 

Vollebekk skole, Brobekkveien 50, 0509  

Årvoll skole, Bård Skolemestervei 1, 0590 OSLO 

Kopi til: Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap, Rådhuset, 0037 OSLO 

Oslo kommunale foreldreutvalg 
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