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Opprettelse av inntaksområdet til Vollebekk skole, og endring av inntaksområdene for 

Linderud og Refstad skoler - høringsdokument 

 

Samlet elevtallsøkning i grunnskolen i Oslo kommune frem mot 2025 er anslått til omkring 

8300. Veksten vil i de første årene komme på barnetrinnet. Skolebehovsplanen 2014-2024 er 

vedtatt med rundt 50 byggeprosjekter. Nye skoler og skoleutvidelser til skolestart 2016 vil 

kreve endring av inntaksområder. I tillegg vil det på grunn av høy elevtallsvekst og høy 

oppfylling av flere av skolene i Oslo, bli nødvendig med justering av inntaksområdene for å 

sikre alle elever skoleplass.  

 

Utdanningsetatens mål er at flest mulig av elevene skal få skoleplass ved den skolen som ligger 

i inntaksområdet de tilhører. For å unngå unødige henvisninger av skolestartere etter 

innskriving foreslås i denne høringen endring i skolenes inntaksområder. Flytting før skolestart 

kan likevel gjøre at noen barn må henvises til en annen skole. I år blir det foreslått endringer i 

inntaksområder for 25 av Oslos grunnskoler med barnetrinn, samt at fire nye skoler med 

barnetrinn får opprettet inntaksområder. Altså blir 29 skoler berørt. Forslagene er tilpasset 

antall førskolebarn i inntaksområder basert på uttrekk fra Det sentrale personregisteret.  

 

Når det foretas endringer i inntaksområdene, gjøres det en helhetsvurdering basert på kriteriene 

avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale forhold, topografi og områdets naturlige 

nærmiljø.  

 

 

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. 
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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 

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 

Uttrekk fra Det sentrale personregister av 17.08.2015 av barn født i år 2010 til 2014 viser at 

Linderud skole har for mange skolestartere i 2016 og de kommende årene. Vollebekk skole 

åpner i 2017. Løren skole ledig kapasitet fram til Vollebekk skole åpner. Det foreslås derfor at 

området beskrevet nedenfor overføres fra Linderud skole til Vollebekk skole, og at 

skolestartere i dette området går ett år på Løren skole fram til Vollebekk skole åpner. Etter ett 

år overføres elevene til Vollebekk skole. Dette er for at det skal oppnås best mulig balanse 

mellom kapasitet og elevtall ved den enkelte skole. Dersom det ikke foretas en endring av 

inntaksområdet, vil skolestartere måtte bli henvist fra Linderud skole til naboskoler med ledig 

kapasitet når vedtak om skoleplass fattes i april/mai 2016. 

 

Resten av området som er tiltenkt Vollebekk skole ligger i dag i Refstad skoles inntaksområde. 

Skolestartere som bor i dette området går på Refstad skole i ett år fram til Vollebekk skole 

åpner i 2017. Deretter overføres de til Vollebekk skole.  

 

Vollebekk skole starter dermed opp med første- og andretrinn høsten 2017. 

 

Følgende adresser flyttes fra Linderud skole til Vollebekk skole: 

 

Brobekkveien 31-47, 38-68 

Lunden 23-25, 20-9998 

Martin Borrebekkens vei 15-9999, 16-9998 

Nordalveien 63-9999, 70-9998 

Statsråd Mathiesens vei 2-16 

Vollebekkveien 1-9999, 2-9998 

 

Følgende adresser flyttes fra Refstad skole til Vollebekk skole: 

 

Anton Tschudis vei 11-9999, 8-9998 

Brobekkveien 51-63 

Kryssveien 1-9999, 2-9998 

Lekeplassveien 2-9998  
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Midtveien 15-9999, 18-9998  

Nordalveien 43-49 

Oreliveien 23-27, 30-36 

Risløkkalléen 2-9998 

Risløkkfaret 1-9999, 2-9998  

Risløkkveien 59-9999, 52-9998 

 

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

(merket med stjerne). 

 

  
Linderud 

skole 

Linderud 

skole* 
Refstad skole 

Refstad 

skole* 
Vollebekk skole 

Barn født i 2010 100 70 96 80 46 

Barn født i 2011 83 53 70 60 40 

Barn født i 2012 82 52 100 83 47 

Barn født i 2013 80 50 65 59 36 

Barn født i 2014 92 62 89 74 45 

 

Linderud skole er dimensjonert for 70 elever per trinn, Refstad skole for 105 elever per trinn og 

Vollebekk skole for 60 elever per trinn. Tallene etter endring tar også høyde for forventet 

fraflytting og tilflytting ved de enkelte skolene, og er derfor ikke nødvendigvis nøyaktig det 

samme som skolenes dimensjonering. 

 

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 sender Utdanningsetaten kopi av høringsforslaget til Bydel Bjerke 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: 23.10.2015 

 

Med hilsen 

 

 

 

Dag Hovdhaugen Kristin Morken 

assisterende direktør assisterende avdelingsdirektør 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

Vedlegg: 1 



 

 

 4 

 

Mottakere: Linderud skole, Postboks 34 Linderud, 0517 OSLO 

Løren skole, Postboks 622 Løren, 0507 Oslo 

Refstad skole, Postboks 638 Løren, 0507 OSLO 

Kopi til: Bydel Bjerke, Postboks 13 Økern, 0508 OSLO 

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Rådhuset, 0037 OSLO 

Oslo kommunale foreldreutvalg 

 

 


