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Endring av inntaksområdet for Munkerud og Nordstrand skoler - høringsdokument 

 

Vi viser til høringsdokument av 25. september 2015 med forslag til inntaksområdeendringer 

som berørte blant andre Munkerud og Nordstrand skoler. 

 

Utdanningsetaten ser at det foreligger et avvik mellom kart som viser inntaksområder for 

Munkerud og Nordstrand skoler og databasen som brukes til innskriving på skolene. Denne 

feilen i grunnlagsmaterialet har fått som konsekvens at adresselisten i det utsendte 

høringsforslaget mangler noen adresser i området som foreslås overført til Nordstrand skole. I 

dette brevet følger derfor oppdatert adresseliste. Høringsfrist for dette forslaget utsettes til 2. 

november. 

 

GJELDENDE RAMMEBETINGELSER, LOVER OG REGELVERK 

 

Rammebetingelser 

Ved fastsetting og endring av inntaksområder legges skolestruktur og -kapasitet iht. vedtatt 

skolebehovsplan til grunn. Det vurderes også hvorvidt naboskolene trenger avlastning. Ut fra 

dette kartlegges det hvor mange barn i førskolealder som er bosatt på de enkelte adresser i de 

enkelte boområder rundt de aktuelle skolene. 

 

Opplæringsloven 

Det følger av opplæringsloven § 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 bl.a. at: 

• Foresatte vil i utgangspunktet få plass til sitt/sine barn ved den skolen de etter det veiledende 

inntaksområdet tilhører. 

• Retten til nærskole etter opplæringslovens § 8-1 er likevel ikke en absolutt rett til én bestemt 

skole. Én begrensning er kapasitet, dvs. antall elevplasser. Manglende kapasitet kan medføre at 
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foresatte ikke får plass til sitt/sine barn ved den skolen de etter det veiledende inntaksområdet 

tilhører.  

• Foresatte kan, iht. opplæringslovens § 8-1 2. ledd og gjeldende skolebytteregler, søke sine 

barn til en annen skole. 

• De veiledende inntaksområdene kan endres. 

 

FORSLAG TIL ENDRINGER 

Det ble tatt et uttrekk fra Det sentrale personregister 17.08.2015 av barn født i år 2010 til 2013, 

og kartlagt hvor disse bor. På grunn av høy elevvekst i bydel Nordstrand, har det vært knapp 

kapasitet på flere skoler. For å øke kapasiteten utvides Nordseter skole til en kombinert barne- 

og ungdomsskole høsten 2016. Som en følge av utvidelsen, og for å oppnå best mulig balanse 

mellom kapasitet og elevtall ved den enkelte skole, må flere skoler i bydelen inkluderes i 

forslaget til inntaksområdeendringer. 

 

Se høringsdokument av 25.09.2015 for de foreslåtte inntaksområdeendringene mellom alle 

berørte skoler på Nordstrandsplatået. 

 

Etaten vil utrede behovet for trafikksikringstiltak når inntaksområdene er besluttet. 

 

Følgende adresser flyttes fra Munkerud skole til Nordstrand skole: 

Amund Hellands vei 1-9999, 2-9998 

Bakketoppen 1-9, 2-6 

Breiens vei 1-25, 2  

Ekebergveien 312, 182-9998  

Kransen 1-9999, 2-9998 

Ljabrubakken 1-9999, 2-9998 

Munkerudåsen 1-13, 33-9999, 2-22 

Ole Moes vei 1-15, 29-9999, 2-16, 28-9999  

Tungebråtveien 1-9999, 2-9998  

Østvollveien 1-9999, 2-9998 

 

Tabellen under viser førskoletallene med dagens inntaksområder og etter en eventuell endring 

(merket med stjerne).  

  

Munkerud 

skole 

Munkerud 

skole* 

Nordstrand 

skole 

Nordstrand 

skole* 

Barn født i 2010 119 115 83 64 

Barn født i 2011 98 82 75 55 

Barn født i 2012 110 91 86 56 

Barn født i 2013 97 97 77 61 

 

Munkerud skole er dimensjonert for 120 elever, og Nordstrand skole er dimensjonert for 78 

elever. I oversikten etter endring, er den foreslått inntaksområdeendringen mellom 

Lambertseter og Munkerud skoler, og mellom Nordseter og Nordstrand skoler, inkludert. 

 

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 
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sender Utdanningsetaten kopi av høringsforslaget til Bydel Nordstrand til eventuell uttalelse og 

kopi til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning og Oslo kommunale foreldreutvalg.  

 

BESLUTNING 
Endelig beslutning av inntaksområder blir offentliggjort 6. november ved brev til de berørte 

skolene og på Oslo kommunes nettsider. 

 

HØRINGSFRIST: 2.11.2015 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Dag Hovdhaugen Kristin Morken 

assisterende direktør assisterende avdelingsdirektør 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

    

 

Mottakere: Munkerud skole, Oberst Rodes vei 92 C, 1195 OSLO 

Nordstrand skole, Postboks 70 Nordstrand, 1163 OSLO 

Kopi til: Bydel Nordstrand, Postboks 98 Nordstrand 

, 1112 OSLO 

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Rådhuset, 0037 OSLO 

Oslo kommunale foreldreutvalg 

 

 

 


