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Forslag til 
inntaksområdeendring 
mellom Godlia, Manglerud 
og Østensjø skoler 
 

Forslag til endring for 1. trinn 2016 



Kapasitet og behov 
• Samlet elevtallsvekst på rundt 7.900 elever fram mot 2025. 

– Sterk elevvekst gjør at skoler i lokale pressområder er fulle. 

 
• Først vekst på barnetrinnet, deretter på ungdomstrinnet og 

videregående. 
 
• De veiledende inntaksområdene må justeres.  
 
• Flest mulig skal skrives inn på den skolen de får tilbud om 

plass ved. 
 
• Flytting før skolestart kan likevel gjøre at noen barn må 

henvises til annen skole. 
 
 



Forslag til endringer til skolestart 
2016 

• I år blir det foreslått endringer i inntaksområder for 25 av 
Oslos grunnskoler med barnetrinn, samt at fire nye skoler med 
barnetrinn får opprettet inntaksområder. Altså blir 29 skoler 
berørt.  

 

• Endringsforslagene er tilpasset barnetallet i området, og 
basert på førskoletall fra Det sentrale folkeregister.  

 

• Innskrivning ved skolene skjer vanligvis i løpet av desember, 
derfor må de endrede inntaksområdene være klare i løpet av 
november. 

 



Områder med 
foreslåtte endringer 

• Ny Nordseter skole 

• Ny Haugenstua  skole 

• Ny Vollebekk skole 



Førskoletall for dette området 

  Godlia skole Godlia skole* Manglerud skole Manglerud skole* Trasop skole Trasop skole* Østensjø skole Østensjø skole* 

Barn født i 2010 66 108 98 103 123 99 78 55 

Barn født i 2011 64 105 93 96 115 98 81 54 

Barn født i 2012 85 121 126 129 104 83 73 55 

Barn født i 2013 85 116 90 95 90 71 66 49 

Barn født i 2014 89 123 100 108 91 73 78 54  
 • Etter foreslått inntaksområdeendring 
 
Godlia skole: 84 
Manglerud skole: 84 
Trasop skole: 112 
Østensjø skole: 56 



Førskoletall for området 

• Kapasiteten på Østensjø skole er 56. Differansen 
mellom kapasitet og antall 2010-barn er 22.  

 

• Det bor 5 barn født i 2010 i området som foreslås 
overført til Manglerud skoles inntaksområde. 

 

• Det bor 18 barn i området som foreslås overført 
til Godlia skoles inntaksområde. 

 



Høringsutkast Skolebehovsplan 
2016-2026 

 

 

• Ikke grunnlag for å foreslå utvidelse av 
Østensjø og Skøyenåsen skoler. 

 

• Men: Likevel forslag om å fullføre 
forprosjektene. 

 

 



Hva kan gjøres på lengre sikt? 

 

• De seneste framskrivingene, samt førskoletall i 
området, viser imidlertid at det er behov for 
kapasitetsutvidelser i området.  

– Knyttet usikkerhet til prognosene i dette området. 

 

 



Befolkningsframskrivinger 

                    Mai 2015  
  

September 2015 

* Område 13 i Skolebehovsplanen: Godlia, Østensjø, Oppsal, Trasop, Bøler, 
Nøklevann, Rustad, Manglerud og Høyenhall skoler 
 



Hva kan gjøres på lengre sikt? 

 

• Kort sikt: Ledig kapasitet på Godlia og 
Manglerud skoler. 

 

• Lengre sikt: Oppstart forprosjekt utvidelse av 
Østensjø skole.  

 

 



Vurderte løsninger til skolestart 
2016 

• Østensjø skole er bygget som en to-parallell skole 
dimensjonert for 14 klasser.  

 

• Skoleåret 2015/2016 har skolen tre paralleller på 
fem trinn, til sammen 19 klasser. 

 

• Vurderte løsninger: 
– Paviljong 

– Tilpasninger av skolen, ekstra klasserom 

– Inntaksområdeendring 

 

  



Bygningsmessige tiltak 
• Det har vært foretatt flere ombygginger, og alle muligheter 

for ekstra klasserom er utnyttet.  
– Høst 2015: mindre bygningsmessige tiltak for å avbøte 

situasjonen.  

 
• Presset på de spesialutstyrte arealene blir stort med økt 

klassetall.  
  
• Vaktmester bolig ikke egnet som skole.  

– Gir lite nytt areal. 
– Omfattende ombygging. 
 

• Derfor: Inntaksområdeendring vurdert som eneste aktuelle 
løsning til skolestart 2016. 
 



Forslag til inntaksområdeendring 

• Østensjø skole har for mange skolestartere 
i forhold til skolenes dimensjonering. 

 
• Både Godlia og Manglerud skoler har noe 

ledig kapasitet i skoleanleggene, og tar inn 
én ekstra klasse hver. 

 
• Områder foreslås overført fra Østensjø 

skole til Godlia (lilla) og Manglerud (rødt) 
skoler. 

 
 
 
 
* Et område fra Trasop skole (brunt) foreslås også 
overført til Godlia skole 



Inntaksområdeendring som løsning 

• Gir forutsigbarhet 

– Alle elever får beskjed om at de skal begynne på 
den skolen de faktisk skal begynne på ved 
innskriving. 

 

• Alternativer er henvisninger til nærmeste skole 
med ledig kapasitet. 



Oppsummering 
• Østensjø skole er full og en utvidelse lar seg 

ikke gjøre til skolestart 2016. 

 

• Manglerud og Godlia skoler har ledig kapasitet 
og kan derfor avlaste Østensjø skole fra 
skolestart 2016 

– Utvidelse av Østensjø skole kan stå ferdig tidligst til 
skolestart 2019. 

 

 

 

 



Høringsinnspill og spørsmål 

 

• Foresatte og andre oppfordres til å gi sine innspill 
gjennom FAU. 

 

• I høringsinnspillene ber vi om konkrete forslag til 
alternative løsninger på kapasitetsutfordringene. 

 

• Høringsfrist 23. oktober. Beslutningsbrev sendes 
ut 6. november. 

 


