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Endring av inntaksområdet mellom Bjørnsletta og Huseby skoler – Beslutning 

 

Utdanningsetaten viser til høringsdokument av 26.09.2017 med forslag til nye inntaksområder 

for skoler med barnetrinn i Oslo. For å gi foresatte og deres barn mest mulig forutsigbarhet, 

foretar Utdanningsetaten nødvendige justeringer av inntaksområder før skolenes innskrivning 

av elever i desember. 

 

I høringsdokumentet ble det blant annet redegjort for manglende kapasitet ved Bjørnsletta 

skole, og ledig kapasitet ved Huseby skole som har blitt avlastet ved opprettelsen av 

inntaksområdet til Holmen skole høsten 2016. Formålet med høringen var å avdekke om det 

foreligger alternative inntaksområdeendringer som gir en bedre løsning enn de som ble sendt på 

høring, samt å avdekke særskilte forhold av betydning som må tas hensyn til i det videre 

arbeidet. Alternativet til inntaksområdeendringer er at elever overføres til nærmeste naboskole 

med ledig kapasitet når vedtak om skoleplass fattes i april/mai 2018. 

 

Med bakgrunn i høringsdokumentet og innkomne svar har Utdanningsetaten fattet beslutning 

om inntaksområdeendringer til skolestart 2018. 

 

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 
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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 

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. 

 

HØRINGSSVAR 

 

Driftsstyret ved Bjørnsletta skole 

Driftsstyret ved Bjørnsletta skole tar høringsforslaget til etterretning. Høringsforslaget vil ikke 

løse kapasitetsutfordringene for skolen. For skoleåret 2018/2019 vil tiltaket føre til at færre 

elever vil måtte overføres til naboskoler med ledig kapasitet, men det må påregnes at det må 

overføres elever til naboskoler. Bjørnsletta skole har i to tidligere skoleår, skolestart 2015 og 

skolestart 2017 tatt inn ekstra klasse på 1. trinnet. Dette er ikke en aktuell løsning til skolestart i 

2018, siden Bjørnsletta skole fra skoleåret 2018/2019 ikke vil ha kapasitet til dette. De akutte 

kapasitetsutfordringene ved skolen er nærmere beskrevet i skolens høringsuttalelse i 

forbindelse med høringen av Skolebehovsplanen 2018-2027 våren 2017. 

 

FAU ved Bjørnsletta skole 
FAU tar høringsforslaget til etterretning og gir likelydende høringsinnspill som Driftsstyret ved 

Bjørnsletta skole. FAU understreker at endring av inntaksområdet vil berøre familier som har 

barn på skolen, og medføre at enkelte familier vil ha barn på flere skoler. Dette vil være 

krevende for mange familier. FAU ønsker derfor at Utdanningsetaten i en overgangsfase 

vurderer spesielle tiltak eller hensyn som ivaretar de familiene som har søsken på ulike skoler. 

 

Bydel Vestre Aker 

Vestre Aker bydelsutvalg ser at mange barn vil få en helt ny skolevei. Det er et krav at 

skoleveien sikres før skolestart 2018. 

 

Andre 

Utdanningsetaten har fått høringsinnspill fra foresatte i det berørte området som mener at 

nærskoleprinsippet som følger av Opplæringslova § 8-1 ikke er ivaretatt og at 
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høringsdokumentet inneholder flere formuleringer som tolker loven feil. Høringsinstansen viser 

her til formuleringer i brevet: "Foresatte vil få plass til sine barn..." og "manglende kapasitet 

kan medføre at foresatt ikke får plass til sine barn." Saksbehandlingen er mangelfull da det er 

foreldrenes perspektiv som er lagt til grunn, og ikke barnets rettigheter. 

 

Foresatte i området har sendt innspill om at skoleveien til Huseby skole er over to kilometer fra 

flere adresser. Det er ikke forsvarlig å sende skolestartere på en så lang og trafikkert skolevei. 

På veien til Huseby skole vil elevene gå forbi krysningspunkter som er uoversiktlige og dårlig 

tilrettelagt. I tillegg pågår det flere byggeprosjekter i området som vil medføre økt 

trafikkbelastning. Da flere familier vil få krevende logistikk som følge av endring i 

inntaksområdet, vil flere velge å kjøre bil for å få dagen til å gå opp. Fra enkelte deler av det 

berørte området, vil transporten foregå langs en købelastet strekning. Avstanden vil medføre 

vanskelig logistikk for flere familier, og er bekymret for hvordan logistikkutfordringer vil 

påvirke barna. Forslaget gjør det vanskeligere for familier å følge opp sine barn, og 

høringsinstansen er redd for hvordan dette vil påvirke barna i sitt lærings- og sosiale miljø. 

 

Nærområdet har i løpet av de siste årene blitt berørt av inntaksområdeendringer, noe som 

medfører uforutsigbarhet hvor elever skal starte på skolen. Flere familier vil ha barn på ulike 

skoler og vil gå glipp av fordelen med å dele skolevei med sine eldre søsken. Logistikken til 

familiene blir vanskeligere da de må hente og lever ved ulike skoler, forholde seg til ulike 

skoleadministrasjoner og forholde seg til ulike skolearrangement. 

 

Foresatte ber om at inntaksområdet til Bjørnsletta skole forblir uendret og at Utdanningsetaten 

finner andre løsninger på kapasitetsproblemene i området. Den stadige endringen i 

inntaksområdene skaper uforutsigbarhet for familiene i området. Nye boligprosjekt i området 

kan medføre økt press på skolene og behov for å justere inntaksområdene.  

 

Høringsinstansen bemerker at beslutningsgrunnlaget virker tynt og at det er kun er vurdert 

kapasitet på barnetrinnet i området. Videre påpekes det at det bør ses på muligheten for å 

omstrukturere Bjørnsletta skole for å øke barnetrinnskapasiteten ved skolen. Det bør vurderes 

muligheter for å fortsette å ta inn 3. klasser på 1. trinn. Ungdomstrinnselevene vil da kunne tas 

inn på Øraker skole, for å frigjøre kapasitet ved Bjørnsletta skole.  

 

Utdanningsetatens kommentarer 

En av oppgavene som er delegert Utdanningsetaten, er å sikre elevens rett til nærskole etter 

opplæringsloven § 8-1 første ledd. En del av dette arbeidet består i å utforme veiledende 

inntaksområder. De veiledende inntaksområdene må være i tråd med opplæringsloven § 8-1 

første ledd. Det legges vekt på geografiske, topografiske og trafikale forhold. I tillegg må det 

tas hensyn til skolens kapasitet, som er begrenset av blant annet opplæringsloven §9 A-7. 

 

Når inntaksområder skal utformes, tilstrebes det at elever skal ha en gangvei på maks 2 km. 

Overstiger skoleveien dette, vil eleven ha rett til skoleskyss. Skoleveien Utdanningsetaten har 

lagt til grunn er langs Ostadalsveien til krysset ved Sørkedalsveien og videre til Huseby skole. 

Oppmålingene vi har foretatt viser at adressene som ligger lengst unna skolen ikke overstiger 2 

km gange. Deler av denne veien fungerer i dag for skolevei for elever som går ved Huseby 

skole.  

 

Området ble berørt av inntaksområdeendringer høsten 2013; høsten før Bjørnsletta skole skulle 

åpne med barnetrinn. Elevtallsvekst i området gjør at det er behov for å justere 
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inntaksområdene og den ledige kapasiteten som finnes i området må derfor utnyttes. Bjørnsletta 

skole har nå ikke kapasitet til å ta inn ekstra klasser, som skolen har blitt gjort tidligere. 

 

På grunn av kapasitetssituasjonen på barnetrinnet i området, pågår den en konseptvalgutredning 

for å se på kapasitetssituasjonen. Konklusjonen av denne utredningen vil bli innarbeidet i 

Skolebehovsplanen 2019-2029 som kommer på høring våren 2018. 

 

BESLUTNING 

Det besluttes å endre inntaksområdet mellom Bjørnsletta og Huseby skoler. Følgende adresser 

flyttes fra Bjørnsletta skole til Huseby skole: 

 

Hoffsjef Løvenskiolds vei 67-9999, 72-9998 

Ostadalsveien 75-9999, 48-9998 

Ullernkammen 15-9999, 16-9998 

 

Endringene gjøres gjeldende for de som starter på 1. trinn høsten 2018. Dersom noen flytter inn 

i området, gjelder nytt inntaksområde fra beslutningsdato for alle årstrinn. 

 

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 

ass. direktør avdelingsdirektør 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

    

 

Mottakere: Bjørnsletta skole, Åsjordet 5, 0381 OSLO 

Bydel Ullern, Postboks 43 Skøyen, 0212 OSLO 

Bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 B, 0754 OSLO 

Huseby skole, Sørkedalsveien 167, 0754 OSLO 

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

Oslo kommunale foreldreutvalg 
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