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Opprettelse av inntaksområde for Haugenstua skole og endring av inntaksområdene for
Stig, Stovner og Høybråten skoler – beslutning
Utdanningsetaten viser til høringsdokument av 25.09.2015 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 innskriving av
elever i desember.
I høringsdokumentet ble det blant annet redegjort for opprettelsen av Haugenstua 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. Alternativet til inntaksområdeendringer
er at elever henvises til nærmeste naboskole med ledig kapasitet når vedtak om skoleplass fattes
i april/mai 2016. Beslutning om at Stig skoles inntaksområde innlemmes i Haugenstuas
inntaksområde forutsetter vedtak i tråd med forslag i Skolebehovsplan 2016-26.
Med bakgrunn i høringsdokumentet og innkomne svar har Utdanningsetaten fattet beslutning
om inntaksområdeendringer til skolestart 2016.
BAKGRUNN
Fastsettelse av inntaksområder, etter opplæringslova § 8-1
Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Dette følger av opplæringslova § 8-1 første
ledd første punktum, der det står at: "elevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast
eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til". Ifølge opplæringsloven kan kommunen
definere elevenes nærmeste skole, nærskolen, gjennom fastsetting av inntaksområde for den
enkelte skole. Vurderingen 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

Utdanningsetaten

Besøksadresse:
Strømsveien 102
0663 OSLO
Postadresse:
Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 02 180
Telefaks: 22 65 79 71

Org.nr.: 976820037

postmottak@ude.oslo.kommune.no
www.ude.oslo.kommune.no

Den langsiktige skolekapasiteten i Oslo planlegges i skolebehovsplanen, som legges fram
sammen med byrådets budsjettforslag og vedtas av bystyret. Kapasitetsplanleggingen 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 nødvendig endring av inntaksområder
De enkelte skolenes inntaksområder kan endres når en skole har manglende kapasitet. Når det
foretas endringer i inntaksområdene grunnet manglende kapasitet, gjøres det en
helhetsvurdering basert på kriteriene avstand til naboskole med ledig kapasitet, trafikale
forhold, topografi og områdets naturlige nærmiljø. Inntaksområder må også endres når en ny
skole etableres i området.
Søskenprioritet
Inntaksområdeendringer kan føre til at nye skolestartere begynner 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. Inntaksområder er imidlertid geografiske områder som sikrer
alle barn i området 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 elevens foresatte ønsker at eleven skal gå på en
annen skole enn nærskolen, eksempelvis grunnet søsken. I henhold til regelverket for
skolebytte skal søskentilhørighet tillegges vekt ved behandling av skolebyttesøknader. Vi viser
i denne sammenheng til forskrift om skolebytteregler i Oslo kommunes grunnskoler, og
Utdanningsetatens rundskriv nr. 11/2005 om skolebytte.
HØRINGSSVAR
Driftsstyret Haugenstua skole
Driftsstyret støtter høringsforslaget til inntaksområdeendringer, og påpeker at det er viktig at
skolen får et variert og balansert elevgrunnlag, som sikrer en positiv utvikling for den nye
skolen.
Driftsstyret Høybråten skole
Driftsstyret ønsker ikke å endre inntaksområdet til skolen. De mener beslutningen bør utsettes
til Skolebehovsplan 2016-2026 er vedtatt. Det må da gjøres en ny vurdering der forventet
elevtilvekst, utbygging, trygg skolevei, historisk- og miljømessig tilknytning og forutsigbarhet
blir tatt hensyn til.
Driftsstyret Stig skole
Driftsstyret ønsker å utsette beslutning om inntaksområdeendring til det eventuelt blir gjort
vedtak om innlemmelse av Stig skole i Haugenstua skole.
Driftsstyret Stovner skole
Driftsstyret er opptatt av at Stovner skole skal bestå som en positiv og samlende faktor i
bomiljøet. De mener at hyppige endringer av inntaksområdene er uheldig og kan føre til økt
ustabilitet i bomiljøet. Høringsinstansen lurer på hvorfor det legges opp til høyere
oppfyllingsgrad på Haugenstua skole, enn på de andre berørte skolene.
FAU Stig skole
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FAU ønsker å utsette inntaksområdeendringer til det er gjort politisk vedtak om Stig skoles
fremtid. De trekker spesielt fram at det er kapasitetsproblemer på Høybråten skole, og dette vil
forverres dersom Stig skole legges ned.
Stovner bydelsutvalg
Bydelsutvalget ønsker ikke å endre inntaksområdet til Høybråten skole fordi de mener det vil
føre til en lengre og farligere skolevei. De ønsker også at mulighet for å utvide antall
skoleplasser ved Høybråten skole utredes. Bydelsutvalget anbefaler at det gjøres en ny
vurdering for inntaksområdene for Stig, Høybråten, Stovner og Haugenstua skoler.
Andre
Det har kommet høringsuttalelser fra privatpersoner som fraråder å endre inntaksområdet til
Høybråten skole. De mener blant annet at det blir en lengre og farligere skolevei til Haugenstua
skole, og at områdets naturlige nærmiljø er på Høybråten – og at Høybråten skole oppleves som
nærskolen. De mener at Høybråten har tilstrekkelig kapasitet, og at det er ikke nødvendig med
inntaksområdeendring.
Utdanningsetatens kommentarer
Til skolestart 2016 må det opprettes nytt inntaksområde for Haugenstua skole. I tråd med
forslag i Skolebehovsplan 2016-2026 innlemmes Stig skole i Haugenstua fra og med skoleåret
2016/17. Stig skole er foreslått lagt ned som egen virksomhet fra sommeren 2016.
Høringsuttalelser har kritisert høringsforslaget for å legge opp til ulik oppfyllingsgrad på de
berørte skolene. Faktisk elevtall når vedtak om skoleplass fattes vil som regel avvike fra antall
barn bosatt i inntaksområdet ett år før skolestart. Det skyldes at mange barnefamilier flytter,
samt at det søkes om skolebytte. Disse faktorene er tatt hensyn til i beslutningen om nye
inntaksområder. Det vil likevel alltid være noe usikkert hvor høy oppfyllingsgraden blir på de
ulike skolene.
Høringsinnspill til denne saken, men også til skolebehovsplanen tidligere i år, peker på at
Høybråten skole trenger avlasting. Antall barn stiger tradisjonelt fram mot skolestart, og skolen
har kapasitetsutfordringer på flere trinn. Selv om antallet barn i førskolealder er lavere enn
kapasiteten for de kommende årene, anser Utdanningsetaten det som sannsynlig at dette tallet
vil stige frem mot skolestart. Dersom antallet mot formodning ikke skulle stige, vil det være
mulighet å innvilge søknader om skolebytte.
Flere av høringsinstansene uttrykker bekymring for den trafikale situasjonen. Mange av Oslos
elever bor og beveger seg i deler av byen med mye trafikk og et uoversiktlig gatebilde.
Utdanningsetaten vil på bakgrunn av høringsinnspillene i samråd med berørte skoler og
Bymiljøetaten nærmere avklare behov og mulig egnede avbøtende tiltak.
BESLUTNING
Følgende adresser flyttes fra Høybråten skole til Haugenstua skole:
Brolandsveien 1-9999, 2-9998
Enebostubben 1-9999, 2-9998
Eneboveien 1-9999, 2-9998
Hagaveien 1-9999, 2-18
Nybrottveien 1-9999, 2-9998
Stovnerveien 1-27, 2-20
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Følgende adresser flyttes fra Stig skole til Haugenstua skole:
Garver Ytterborgs vei 97-9999, 104-9998
Hagastubben 1-9999, 2-9998
Hagaveien 20-9998
Kristoffer Robins vei 1-9999, 2-9998
Ole Brumms vei 19-9999, 32-9998
Ruths vei 1-9999, 2-9998
Stigenga 1-9999, 2-9998
Stigengbakken 1-9999, 2-9998
Stovnerbakken 1-19, 2-14
Østre Aker vei 266-310
Følgende adresser flyttes fra Stovner skole til Haugenstua skole:
Smiuvegen 1-9999, 2-9998
Tante Ulrikkes vei 1-79
Endringene gjøres gjeldende for dem som starter på 1. trinn høsten 2016, og som skrives inn
høsten 2015. Dersom noen flytter inn i området, gjelder nytt inntaksområde fra beslutningsdato
for alle årstrinn.
Tabellen under viser antall barn per årskull i inntaksområdene etter endring. Tallene etter
endring tar ikke høyde for forventet fraflytting og tilflytting, men viser hvor mange barn som
bor i inntaksområdene per 15.08.2015:
Kapasitet
Haugenstua
skole
Høybråten skole
Stovner

Født 2010 Født 2011 Født 2012 Født 2013 Født 2014

90
84
90

79
66
69

78
69
53

90
64
78

75
48
76

90
63
52

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
assisterende direktør

Kristin Morken
assisterende avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Mottakere: Haugenstua skole, Smiuvegen 257, 0982 OSLO
Høybråten skole, Bergtunveien 9, 1087 OSLO
Stig skole, Garver Ytterborgsvei 145, 0977 OSLO
Stovner skole, Stovnerfaret 17, 0982 OSLO
Bydel Stovner, Karl Fossums vei 30
Kopi til:
, 0985 OSLO
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Rådhuset, 0037 OSLO
Oslo kommunale foreldreutvalg
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