
Bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse: 

 •Bydelsutvalget vil fremheve at høringsfristen for skolebehovsplanen er for kort. Den korte 
fristen gjør det vanskelig å behandle de ulike forslagene grundig. Ved senere høringer må 
det tas høyde for at de aktuelle høringsinstansene får tilstrekkelig tid til behandling av 
saken. 
• Bydelsutvalget har forståelse for at tiltak som endring av inntaktsområder og utnytting av 
ledig kapasitet i nye ferdigstilte skoleanlegg benyttes for å sikre best mulig utnyttelse av 
kapasiteten på den enkelte skole. Samtidig vil Bydelsutvalget påpeke at dette kan ha 
uheldige konsekvenser for skolemiljøet, tilhørigheten og læringen for den enkelte elev. Det 
er derfor viktig at informasjonen til berørte elever og foresatte er god, og at størst mulig 
forutsigbarhet etterstrebes. 
• Bydelsutvalget vil understreke viktigheten av å overvåke bydelens vekstområder som 
Hasle og Løren for å kunne møte fremtidig vekst med tilstrekkelig elevplasser i 
nærskolene. Bydelsutvalget erfarer, som det er omtalt i planen, at barnefamilier i større 
grad enn tidligere blir boende i bydelen også etter at barna kommer i skolepliktig alder. 
Dette vil påvirke kapasitetsbehovet ved skolene. 
• Kapasiteten ved Hasle skole har lenge vært sprengt og planen om forprosjektering av 
utvidelse av skolen fremheves som viktig slik at utvidelse kan iverksettes raskt om dette 
skulle være nødvendig. 
• Bydelsutvalget støtter forslaget om å holde muligheten åpen for utvidelse av Lakkegata 
skole på nabotomt eid av Oslo kommune. 
• Planen om bruk av ledig kapasitet på Gamle Løren i påvente av ferdigstillelse av skole på 
Teglverkstomta krever tett samarbeid mellom de to skolene for å sikre god overføring. 
• Bydelsutvalget er skeptisk til en for høy oppfyllingsgrad som kan reduserer muligheter for 
bruk av skolens spesialrom og dermed ramme undervisningstilbudet og kvaliteten på dette. 
• Bydelsutvalget ser det som viktig at gymsalkapasiteten er tilfredsstillende. Bydelens 
erfaring er at stadig flere barn og unge sliter med overvektsproblematikk og det er derfor 
viktig at mulighetene for fysisk aktivitet i nærområdet er sikret. 
• Bydelsutvalget vil fremheve de gode erfaringene fra det tverrfaglig samarbeidet på 
Frydenberg Ungdomskole. Bydelens tjenester er aktivt inne i skolens lokaler og bidrar til 
at skolen også er en god utviklingsarena i skolens friminutter og på ettermiddagstid. Dette 
krever lokaler på skolene som er fleksible og gir rom for flerbruk. Nye skolebygg bør 
bygges og tilrettelegges for tilsvarende samarbeid og aktivitet. 
• Bydelen har knapphet på uteområder som er tilrettelagt for fysisk aktivitet, og støtter 
planens ambisjon om å sikre god utforming av de arealene som er til disposisjon i 
tilknytning til den enkelte skole. 
• Bydelen mangler hallkapasitet til den etablerte idrettsaktiviteten for barn og unge. Planen 
om en flerbrukshall i tilknytning til skolen på Teglverkstomta vil være et viktig bidrag. 
• Bydelsutvalget støtter Utdanningsetatens vurdering om å sikre trygge nærmiljøer i 
tilknytning til skolene. Dette innebærer at skoler etableres i bebodde områder. 
• Drop-out er en stor utfordring for bydelen. Dette har store konsekvenser for de 
ungdommene det gjelder, men har også store samfunnsmessige konsekvenser. Det er viktig 
å sikre et attraktivt og godt tilbud i videregående skole. Her er både nærhet til tilbudet og 
sterkt fagmiljø viktig. Bydelsutvalget er derfor bekymret for den fordelingen som 
foreligger mellom regionene, da dette vil føre til stor mangel på plasser i Sentrum i de 
kommende årene. Dette vil øke presset ytterligere på de sentrale skolene og dermed også 
legge press på inntakskravene. Dette kan føre til at ungdom som har 
motivasjonsutfordringer i enda større grad dropper ut av utdanningsløpet 


