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Agenda 

• Bakgrunn

• Kapasitet ved ungdomstrinnet på Årvoll skole

• Ny skole på Vollebekk

• Videre prosess

• Innkomne spørsmål
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Bakgrunn 

• Skolebehovsplan
• Langsiktig kapasitetsplanlegging
• Forslag til nye skoler, kapasitetsutvidelser og omstruktureringer av 

eksisterende skoleanlegg

• Skoletilhørighet
• Prosess separat fra skolebehovsplanen
• Nye skoler, utvidelser av eksisterende skoler og elevtallsvekst kan medføre 

behov for endringer av skoletilhørigheten
• Forslag til endringer for både barne - og ungdomstrinnet sendes på høring 

hver høst
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Årvoll skole

• Utvidelser av barnetrinnet både ved Tonsenhagen og Årvoll skoler: 
Tre klasserekker på hver skole
• Konsekvens: Flere elever sogner til Årvoll skole på ungdomstrinnet

• Årvoll har plass fire klasserekker på hvert ungdomstrinn

• Fra skolestart 2018 er det ikke plass til alle elevene fra Tonsenhagen 
skole på ungdomstrinnet på Årvoll skole.

Skolestart på 
ungdomstrinn

Årvoll skole Tonsenhagen skole Totalt Kapasitet Årvoll
ungdomstrinn

Antall elever over 
kapasitet

2018 73 81 154 112 32

2019 67 83 150 112 28

2020 72 84 156 112 34
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Nye Vollebekk skole

• Åpner til skolestart 2017 med 
elever på 1. og 2. trinn

• Planlegger oppstart av 
ungdomstrinn høsten 2018(8. trinn)

• Dimensjonert med to klasserekker 
på barnetrinnet og fire klasserekker 
på ungdomstrinnet.
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Videre prosesss

• I september 2017 sender Utdanningsetaten sitt forslag til endring av 
skoletilhørighet for Tonsenhagen skole på ungdomstrinnet på høring.

• Forslaget vil innebære at 7. trinn ved Tonsenhagen skole vil fortsette 
sitt skoleløp på Vollebekk skole fra 8. trinn, slik at elevgruppen
holdes samlet – og ikke splittes mellom to skoler.

• I høringsperioden vil det være anledning til å sende inn innspill til 
forslaget.

• Beslutning fattes i november etter at høringsinnspillene er 
gjennomgått
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Innkomne spørsmål
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Skoledefinert tilhørighet

• Elever som har sin nærskole ved Tonsenhagen skole vil bli berørt av 
høringsforslaget

• Elever som har søkt skolebytte til Tonsenhagen skole på barnetrinnet 
vil måtte søke skolebytte til Vollebekk skole, om en ønsker å 
fortsette skoleløpet der
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Kapasitet ved Årvoll skole etter endring

Per i dag er det ikke planer om å redusere kapasiteten ved Årvoll skole. Det vil derfor 
være noe ledig kapasitet på ungdomstrinnet etter endring av skoletilhørigheten.

Når skolebyttesøknader rangeres kan det gis prioritet dersom

• søker bor i nærheten av skolen

• søker har søsken ved skolen

• det er trafikk- og sikkerhetsmessige forhold

• det er sosiale og/eller medisinske forhold

• søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset sitt/sine barns behov enn 
nærskolen

• det er praktiske hensyn å ta; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage 
eller liknende
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Kapasitet ved Vollebekk skole på sikt

• På sikt er det ikke nok kapasitet på Vollebekk skole til at hele 
Tonsenhagen skole kan gå der på ungdomstrinnet.

• Mest sannsynlig vil Tonsenhagen skole avgi til både Vollebekk og 
Årvoll skoler på ungdomstrinnet

• Vanskelig å forutse når dette vil skje
• Avhenger av bortsøkning og flyttemønster i området

• Har ikke erfaringsgrunnlag siden Vollebekk skole ikke er åpnet ennå
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Praksis ved oppstart av nye skoler

• Vollebekk skole vil starte opp med elever på 1. og 2. trinn i 2017, samt 8. trinn i 2018
• Utvides gradvis med et trinn på barne- og ungdomstrinnet hvert år
• Vanlig praksis ved oppstart av nye skoler

• Eksempler på andre skoler som er startet opp slik er blant annet:

• Berg skole

• Løren skole

• Teglverket skole

• Fernanda Nissen skole

• Sofienberg skole

• Morellbakken skole
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Skolevei

• For elever på ungdomstrinnet anses skolevei på under 4 km som 
akseptabel gangavstand

• Samarbeid mellom Bymiljøetaten og Utdanningsetaten om 
trafikksikringstiltak rundt skolen
• Brobekkveien og i Lunden gjennomføres trafikale tiltak
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Andre spørsmål?


