
Referat fra Samarbeidsutvalget for skoleutvikling i Nordre Aker 
 
Sted: Engebråten skole, personalrommet 
Tid: 10.mai 2016 kl.1900-2100 
Til stede: 
Vendel Kristensen, representant for Kjelsås FAU 
Gro Nygaard, representant for Korsvoll FAU 
Silja Selven Moe, representant for Disen FAU 
Klaus Børringbo, representant for Ullevål FAU 
Ivar Bergland, representant for Nordberg FAU 
Bente Svendsen, representant for Tåsen FAU (Nestleder SUSNA) 
Sven Erik Berget, frittstående medlem (Leder SUSNA) 
 
Saker 

07/16 Valg av ordstyrer og referent 
Sven Erik Berget ble valgt til ordstyrer og referent 
 
08/16 Skolebehovsplanen 
 
Regler for inntak og skolebytte 
Silja Selven Moe leder SUSNAs arbeid med avklaringer og innspill rundt regler for inntak og 
skolebytte. 
 
UDEs rundskriv 10/2005 og 11/2005 vedr. skoletilhørighet og skolebytte er sentrale 
dokumenter. UDE jobber imidlertid med å revidere regelverket uten at SUSNA kjenner til status 
for dette arbeidet. 
 
Det er viktig at SUSNA setter fortgang i arbeidet med å avklare regelverk og eventuelt påvirke 
praksis, da det antas å være lettere å påvirke UDE før de har kommet for langt i sitt arbeid. 
 
Tidligere er det avklart at SUSNA i utgangspunktet ser en modell med avgiverskole som 
fordelaktig framfor en modell basert på inntaksområder ved overflytting til ungdomsskolen, 
mens UDE har indikert at lovverket er til hinder for bruk av avgiverskoler.  
 
Det er viktig å ta hensyn til skolevei og samfunnsstrukturer generelt ved fastsettelse av 
inntaksområder. Det er viktig med forutsigbarhet og varsel i god tid. Se også sak 04/16. 
 
Første trinn i prosessen er at Silja utarbeider et notat som går på høring i SUSNA. Meningen er å 
legge notatet til grunn for en forespørsel til Fylkesmannen, der vi ber om en avklaring av praksis 
og hvilke rammer man har å forholde seg til. 
 
Dette arbeidet vil gå uavhengig av innspill til skolebehovsplanen. 



 
Situasjonen ved Nordberg skole 
I møte med UDE 15.mars ble det klart at alle elever (U8) med nærskolevedtak på Kringsjå, Tåsen 
og Korsvoll får begynne på Nordberg skole høsten 2016, og at de får fullføre skoleløpet på 
Nordberg. Mest sannsynlig vil Nordberg skole låne lokaler fra Kringsjå skole for å ha tilstrekkelig 
kapasitet etter at brakka fjernes til skolestart 2017. Fra høsten 2017 senker Nordberg inntaket 
fra U8 til U6, som er Nordbergs nye kapasitet. 
 
UDE har fortalt at de jobber med en KVU for Nordre Aker der bl.a. vurderes å utvide kapasiteten 
ved Nordberg. Det er imidlertid usikkert om det er mulig med en utvidelse. 
 
Når det gjelder ungdomsskoleopptaket i 2017 ser det ut til å være U2 elever som ikke får plass 
ved Nordberg skole. Det ligger an til at disse elevene vil bli tilbudt plass på Engebråten skole. 
SUSNA ser det som naturlig at elevene som bor innenfor et tenkt inntaksområde for en ny 
barneskole på Brekke går til Engebråten. I praksis gjelder dette minimum Korsvolls område som 
avgrenses av Akerselva og Maridalsveien. Det er imidlertid fortsatt i størrelsesorden U1 elever 
som må overføres fra Korsvoll/Tåsen til Engebråten. Informasjon er ventet fra UDE 11.mai.  
 
Det er en viss interessekonflikt mellom Tåsen FAU og Korsvoll FAU med hensyn til hvilke elever 
som skal flyttes til Engebråten. Ideelt ønsker Tåsen FAU å unngå overflytting, mens Korsvoll FAU 
vil flytte over færrest mulig elever. 
 
SUSNA overlater til Tåsen FAU og Korsvoll FAU å eventuelt komme fram til felles føringer utover 
den som ble fremsatt i møtet mellom SUSNA, FAU-ene og UDE 15.mars, dvs. at man må unngå 
at mindre grupper fra en skole blir skilt ut og flyttet til en annen skole enn øvrige elever. 
Underforstått betyr det at det må være en viss størrelse på gruppene uten at vi gikk nærmere 
inn på en bestemt størrelse. 
 
Hvis det kommer et felles innspill fra Tåsen FAU og Korsvoll FAU, er det sannsynlig at SUSNA kan 
stille seg bak dette innspillet. Hvis det ikke kommer et felles innspill fra FAU-ene, antas det at 
UDE vil sette inntaksgrensen ut fra egne vurderinger. Felles innspill fra FAU-ene og eventuelt 
SUSNA bør være av prinsipiell karakter og ikke gå på konkrete områder. 
 
(I ettertid: UDE opplyser 11.mai om at Tåsen elevene fortsatt skal gå til Nordberg, men at 
Korsvoll-elevene skal fordeles mellom Nordberg og Engebråten. Detaljer rundt fordelingen av 
Korsvoll-elevene er planlagt sendt på høring høsten 2016.) 
 
Skolebehovsplanen 
Konklusjonen er at høringsuttalelsen til skolebehovsplanen 2016-2026 fra våren 2015 fortsatt er 
gyldig, og at høringsuttalelsen legges til grunn for innspillene til skolebehovsplanen 2018-2028. 
 
Følgende understrekes: 

- Presser på videre for ny barneskole på Brekke 
- Brekke skole avgir elever til Engebråten ungdomsskole 



- Ellers er det ingen påtrengende kapasitetsproblemer når det gjelder barneskole 
- Ungdomsskole situasjonen er vanskeligere 
- Berg (B3) får ungdomsskoleelever fra 2020. Disse elevene er foreløpig ikke tildelt 

ungdomsskole 
- Nordberg har underkapasitet på U2. Hvis mulig, bør kapasiteten økes. 
- Det jobbes for permanent utvidelse av Engebråten skole for å dekke behovet til Brekke 

skole og eventuell avlasting for tilstøtende områder. 
- Det jobbes for å få ungdomsskole på Blindern så tidlig som mulig 
- Det jobbes for ungdomsskole på Voldsløkka så tidlig som mulig 

 
SUSNA ber om å bli involvert i arbeidet med KVU for Nordre Aker. 
 
SUSNAs innspill til skolebehovsplanen oversendes UDE i løpet av juni 2016. 
 
09/16 Eventuelt 
Gro Nygaard tok opp skolevei under eventuelt. 
 
Når elever fra dagens Korsvoll/Tåsen-område skal overføres til Engebråten er det viktig at 
skoleveien tilrettelegges. Spesielt gjelder dette mørke skogområder og bro og tilføringsveier ifm. 
kryssing av Akerselva ved Svensenga. Bussholdeplassen på Svensenga bør vurderes justert. 
Korsvoll FAU/SUSNA ser nærmere på hvordan dette bør angripes. Saken må også ses i 
sammenheng med kommende høring rundt endring av inntaksområde for Engebråten. 
 
 
 
Oslo, 19.mai 2016 
Sven Erik Berget  
(referent) 


