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Navnsetting av ny skole på Teglverkstomta 
 

Høsten 2015 åpner en ny 1-10 skole på Teglverkstomta ved Hasle torg, slik bystyret har vedtatt 

i Skolebehovsplan 2012-2022. Skolen får kapasitet til 800 elever, og arbeidet med 

skoleanlegget er allerede godt i gang. Den nye skolen blir liggende i Bydel Grünerløkka, og det 

er dermed Grünerløkka bydelsutvalg som har myndighet til å bestemme det nye navnet, i 

henhold til bystyrets vedtak 28.03.2007 i sak 74, hvor vedtakspunkt 1 lyder: 

”1. Byrådets fullmakt når det gjelder navnsetting og navne endring av skoler trekkes 

tilbake. Bydelsutvalgene gis myndighet til å fastsette navn på nye skoler.” 

 

Teglverkstomta ligger mellom Hasle Torg, Riksanlegget for tennis, Hasle t-banestasjon og 

Hovin borettslag. Gjennom/under byggetomta renner Hovinbekken, som for tiden ligger i rør, 

men som det jobbes med å få frem i dagen, sist ved Bjerkedalen, senere ved Ensjø. Det er også 

planlagt et vannspeil på byggetomta. Hovinbekken er en av Oslos ti elver, og har sine kilder i 

Lillomarka. For skoleanlegget på Teglverkstomta er navnene Hovin skole og Hasle skole 

uaktuelle, siden det allerede finnes skoleanlegg i Oslo som bærer disse navnene. Det er også 

planlagt en videregående skole i tilknytning til Valhall og Valle Hovin-feltet, under arbeidstittel 

Valle videregående skole. Valle, som også kunne vært et aktuelt navn fordi det ligger i 

nærheten anbefales ikke, fordi Utdanningsetaten bestreber at grunn- og videregående skoler av 

praktiske grunner ikke skal hete det samme. Det er et nytt boligområde under bygging i 

Grenseveien som også vil bære navnet Hovinbekken. 

 

Utdanningsetaten foreslår at den nye skolen får navnet Hovinbekken skole.  
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