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Sak 116/10 FORSLAG FRA RØDT VEDRØRENDE NEDLEGGELSE AV HERSLEB 
SKOLE 
 
BAKGRUNN: 
Byrådet sier i budsjettforslaget som ble lagt fram 29. september 2010: 
  
"Hersleb 8-10, Bydel Grünerløkka. 
Skoleanlegget er stengt grunnet asbestfunn, og skolen har flyttet til midlertidige lokaler i Osterhaus gate. 
Elevene flyttes til skolene Fyrstikkalleen, Ila, Sagene og Frydenbergveien 48 når den står ferdig til 
skolestart 2011. Hersleb skole legges ned, og fremtidig bruk av skoleanlegget Hersleb vurderes i 
forbindelse med rullering av skolebehovsplanen 2011." 
  
Det er en skandale at rehabiliteringsarbeidet av Hersleb skole ikke startet umiddelbart da asbesten ble 
oppdaget. Byrådet forsøker nå å bote på sommelet ved å "snikbusse" elever fra Gamle Oslo og Grünerløkka 
til andre skoler. 
  
Vi reagerer sterkt på at byrådet vil legge ned skolen. Ikke bare planlegger Høyre og FrP å splitte opp 
elevgruppen på fire skoler, de ødelegger også et sammensveiset og godt lærerkollegium som har mange års 
erfaring fra en flerkulturell skole. Det er lite trolig at det samme ville skjedd med en skole i Frogner bydel. 
  
Byrådet lager en reisevei som er så vidt under 4 kilometer, slik at familiene selv må bære 
transportkostnadene, i stedet for kommunen. I bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka er det mange familier 
med dårlig råd. Dette vil gjøre situasjonen vanskeligere for dem. 
  
Hersleb skole er i dag i midlertidige lokaler i Osterhaus gate, men flere ansatte ved skolen mener en bedre 
løsning vil være å få opp brakkeskole i skolegården på Hersleb, slik som det blant annet er gjort med 
Kjelsås skole. 
  
Slike midlertidige lokaler på Hersleb kan, i samråd med skolen og dens ansatte, vise seg å være en god 
løsning. Flere seksjoner av skolen, inkludert toalettene, er ikke berørt av asbesten, og kan brukes mens 
rehabiliteringen av de berørte områdene utføres.  
  
Det er befolkningsvekst i Oslo, og fram mot 2020 er det forventet 15.000 nye elever i grunnskolealder, 
altså om lag 1500 nye elever hvert år. Ifølge Utdanningsetaten vil den største veksten for grunnskolene 
være i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene. Det er uforsvarlig å legge ned Hersleb i påvente av 
ny ungdomsskole på Sofienberg, elevene i Gamle Oslo og Grünerløkka trenger begge skolene. 
  
Det er umulig å se logikken i at byrådet skryter av at de bygger et klasserom i uka samtidig som de vil 
legge ned en viktig skole i Gamle Oslo. 
  
  
FORSLAG TIL UTTALELSE: 
Bydelsutvalget i bydel Grünerløkka går mot nedlegging av Hersleb skole. I stedet for nedlegging må 
rehabilitering av skolen igangsettes umiddelbart. Bydelsutvalget mener Hersleb skole og de ansatte må 
inkluderes i å finne gode midlertidige løsninger for skolen mens rehabiliteringen foregår, slik at skolen ikke 
blir splittet opp. 
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