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Endring av inntaksområdet mellom Ljan og Munkerud 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 justeringer av inntaksområder før skolenes innskrivning av elever i 

desember. 

 

I høringsdokumentet ble det blant annet redegjort for Utdanningsetaten har fått innspill fra 

beboere i området at gjeldende inntaksområder var utformet unaturlig i nærmiljøet. Beboere 

opplever at det er naturlig å tilhøre Munkerud skole framfor Ljan skole, og begrunnet dette med 

bakgrunn i skoleveien og geografien i nærområdet. Det virket ulogisk å tilhøre Ljan skole, da 

adkomsten til boligene medfører at de må passere adresser i Munkerud skoles inntaksområde 

for å komme til Ljan skole. 

 

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.  

 

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. 
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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 

Når det foretas endringer i inntaksområdene, 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 Ljan skole 

Driftsstyret ved Ljan skole støtter ikke høringsforslaget. Driftsstyret legger til grunn at 

eksisterende skoleanlegg i størst mulig grad må utnyttes før det bygges nye. Det er et viktig 

prinsipp at inntaksområdene er forutsigbare og kun endres om dette er nødvendig. Driftsstyret 

bemerker at elever ved Ljabrukollen terrasse har en trafikksikker skolevei og må ikke passere 

boliger som ligger i inntaksområdet til Munkerud skole. Skoleveien til Ljan skole er kortere 

enn til Munkerud skole.  

 

Ljan skole har ledig kapasitet og har plass til flere elever og det anses derfor som lite 

hensiktsmessig å endre inntaksområdet slik det er foreslått. Videre viser Driftsstyret til prinsipp 

om fritt skolevalg. 

 

Utdanningsetatens kommentarer 

Utdanningsetaten etterstreber, så langt det lar seg gjøre, å utforme inntaksområder som er 

naturlige i nærmiljøet. I dette tilfellet medfører adkomsten til Ljabrukollene terrasse at de må 

gå forbi enkelte adresser som ligger i Munkerud skoles inntaksområde for å komme seg til Ljan 

skole. Området har ikke en direkte adkomst til Ekebergveien, men må f.eks. passere adresser i 

Ljabrubakken, som sogner til Munkerud skole. Utdanningsetatens målinger viser at det ikke er 

kortere skolevei til Ljan skole enn til Munkerud skole. 

 

BESLUTNING 

 

Følgende adresser flyttes fra Ljan skole til Munkerud skole: 
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Ljabrukollen terrasse 1-9999 

 

 

Endringer 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: Bydel Nordstrand, Postboks 98 Nordstrand 

, 1112 OSLO 

Ljan skole, Gladvollveien 35, 1168 OSLO 

Munkerud skole, Oberst Rodes vei 92 C, 1195 OSLO 

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

Oslo kommunale foreldreutvalg 
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