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ELLINGSRUD VELFORENING 
Stiftet 23. april 2001 
 
 
Høringsutkast: skolebehovsplan 2018 - 2027: 

Det er med glede vi tar imot forslaget i høringsutkastet for skolebehovsplan 2018-2027 om å 

rehabilitere samtlige grunnskoler på Ellingsrud. Skolene er i så dårlig forfatning at elevene selv 
legger merke til dårlig standard, og flere av elevene og personalet har helseplager relatert til dårlig 
inneklima. Fokuset på lokal medvirkning vil forhåpentlig også føre til større tilfredshet med 

skoletilhørighet og bedre bruk av skolene. Vi stusser på at skolebehovsplanen fastholder dagens 
inntaksområder til tross for at lokale ønsker om justering av inntaksområdene er nevnt (p.42).  

Dagens inntaksområder for skolene er heller ikke i tråd med målsetningene for Osloskolen som 
beskrevet i samme dokument. Skolebehovsplanen foreslår fortsatt tilhørighet til skolene på Furuset 
for beboerne på Ellingsrud Vest, herunder Nordre og Søndre Fjeldstad.  

 
  I vårt høringsutkast vektlegger vi følgende: 

Dagens skolegrense er uhensiktsmessige og påvirker hverdagen for familiene på Ellingsrud Vest.   
Skolene på Ellingsrud skal gi elevene en tilhørighet, trygghet og ro rundt arbeidssituasjonen. 
Skolene skal ha solide fagmiljøer og utvikle naturlige møteplasser for lokalmiljø.  

  
A. Dagens skolegrense er uhensiktsmessig for beboerne på Ellingsrud vest.  

 Den gir mange barn en unødvendig lang og tung skolevei. Selv for barna som bor i samme 
luftlinje fra begge skolene, vil veien til Furuset være tyngre. Det er store høydeforskjeller, og en 
bråkete seksfelts motorvei må krysse. Barna vil også måtte krysse området rundt Furuset senter, 

som er et travelt knutepunkt for offentlig transport. 
 Dagens skolegrense påvirker også barnas sosiale liv i negativ retning. Den går gjennom et 

boligområde, og barn som har gått i samme barnehage og som har lekt sammen i nærområdet vil 
oppleve å bli skilt ved skolestart. De eventuelle nye skolekameratene vil bo atskillig lengre unna, 
for avstanden mellom boligområdene på Ellingsrud Vest og boligområdene på Furuset er store med 

store avbrudd i boligbebyggelsen. Barna på Ellingsrud Vest vil ikke selvstendig kunne gå til skolen 
og besøke kamerater til de er mye eldre enn om de hadde gått på Bakås skole. Med travle 

arbeidsdager for foreldrene frykter vi at dagens skolegrense dermed skaper unødvendig mye 
biltrafikk.  
  

 B. Tilhørighet, trygghet og ro rundt elevenes arbeidssituasjon. 

Skolebehovsplan p.9 sitat: «Elevene skal sikres tilhørighet, trygghet og ro rundt 

arbeidssituasjonen.» Kommentar: Dette tilsier at elevene på Ellingsrud Vest burde sogne til 
skolene på Ellingsrud, fordi det er her elevene føler tilhørighet, og det er her de har en rolig og 
trygg skolevei. 

 Skolebehovsplanen p.3 sitat: «Ved vurdering av behov for utbyggingstiltak blir alltid 
kapasiteten på flere skoler i et område sett i sammenheng: Trafikale barrierer hensynstas”. 

Kommentar: Vi anser både E6 og Furuset senter som trafikale barrierer. Det er ikke områder 
småtrinnselevene kan gå uten voksenfølge. Vi er også bekymret for flere trafikkfarlige situasjoner 
rundt rundkjøringen i Karihaugveien under gangbruen til Furuset.  
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Det er flere som tar en snarvei ned skråningen og krysser rundkjøringen, istedenfor å bruke 
gangbruen. Skolebehovsplanen p.6 sitat: «Ved behov for justering av inntaksområder blir 
forslagene til endringer sendt på lokal høring, slik at berørte skoler og nærmiljøet får anledning til 

å uttale seg og bidra med innspill. Lokalmiljøet rundt skolene har ofte meget god kjennskap til 
forhold som trafikk, skolevei, lokal tilhørighet og idrettslag i området. Derfor er også 

høringsinnspillene av stor verdi for Utdanningsetaten i vurderinger av hvor grensene bør gå.» 
Kommentar: Det er klart at lokalmiljøet mener at Ellingsrud Vest burde sogne til Bakås skole, noe 
som bekreftes av at antallet innskrevne barn på skolene på Ellingsrud er vesentlig høyere enn 

befolkningsprognosene (p. 42). 
 

 C. Skolene skal ha solide fagmiljøer og utvikle naturlige møteplasser for lokalmiljøet 

Skolebehovsplan p.9 sitat: «Skolene skal være av en viss størrelse slik at solide fagmiljøer utvikles 
og lærernes samarbeidsmuligheter økes.» Kommentar: Skolebehovsplanen foretrekker altså større 

skoler framfor små for det kommer kvaliteten av skolene til gode. Det er en viktig grunn for å 
utvide skoleopptakskretsen for Bakås skole, slik at det er grunnlag for en B2-skole. Også for 

Ellingsrud Ungdomsskole er det en fordel at inntaksområdet for skolene på Ellingsrud utvides med 
Ellingsrud Vest. Skolen kan da utvides til U5. Det vil komme fagmiljøene til gode. 
 Akkurat som en viss størrelse er en fordel for skolene, så er størrelse viktig for 

lokalsamfunn. Det har innflytelse på typer tilbud og frivillige aktiviteter som utvikles og 
opprettholdes. Ellingsrud er et relativt isolert område: Det er avgrenset av marka, E6 og 

kommunegrensen til Lørenskog med tilhørende industriområder. Mange bekjentskap blant beboere 
i lokalområder opprettes i forbindelse med skolene.  
 

D. Skolebyggenes rolle i lokalmiljøet 

Vi ser med glede at skolene skal bygges til en slik standard at skolene er mer enn bare 

utdanningslokaler (p.6) sitat: «Skolene vi bygger skal være naturlige møteplasser for 
lokalmiljøene; en arena for idrett og fysisk aktivitet; lokale kulturhus og legge til rett for frivillig 
aktivitet. Skolene, skolegårdene og flerbrukshallene skal være aktive, levende bygg, både på dagtid 

og på kveldstid.” Kommentar: Det er tre bruksområder som bør tillegges særlig vekt i denne 
sammenheng, det er idrett, møteplasser for eldre ungdommer, og musikk. 

 Idrett: Til tross for flerbrukshall er det et stort behov for større gymsalkapasitet på 
Ellingsrud skole. Flerbrukshallen er ikke tilgjengelig på dagtid. Om det kunne endres på, er 
avstanden likevel så stor at store deler av gymtimene vil bli brukt opp av spaserturen til og fra. 

Under rehabiliteringen av skolene mener vi derfor at gymsalen på Ellingsrud skole bør oppgraderes 
og økes i størrelse. En separat inngang til gymsalen som ikke gir adgang til resten av skolen vil 

gjøre det lettere for andre å låne gymsalen på kveldstid. 
 Alle skolegymsalene brukes av forskjellige idrettslag, fritidsklubben og frivilligsentralen. 
Brukerne opplever at det ikke er nok kapasitet til å kunne gjennomføre ønskede og tiltrengte 

aktiviteter. Vi mener også at gymsalen på Ellingsrud skole er for liten til å være forsvarlig på en 
ungdomsskole.  

Møteplasser: På Nærmiljøkonferansen 2016 med fokus på oppvekstmiljøet på Ellingsrud, 
ble det uttrykt et behov for møteplasser og aktiviteter for eldre ungdommer. Vi har en utmerket 
ungdomsklubb med et tilbud som er både høyt vurdert og mye brukt av ungdommene i området. 

Tilbudet omfavner ungdommer til og med 18 år og gir ungdommene både en sosial møteplass og 
sunne aktiviteter. Eldre ungdommer og unge voksne mangler slike tilbud og dette skaper en del 

problemer. Det bør tilrettelegges for møteplasser for denne målgruppen.   

Skolegården på ungdomsskole trenger en oppgradering som samlende møteplass. 
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Målsetningen for skolegården er følgende (p.5) sitat: «Skolegården skal være et samlingspunkt for 
elevene, og uterommet skal motivere til fysisk aktivitet. Skolegården er for alle, og skal også kunne 
brukes som friområde etter skoletid. Skolegården skal fungere som tilrettelegger for aktivitet også 

for dem som ikke fanges opp av den organiserte idretten.” Kommentar: Bortsett fra bordtennisbord 
og en ødelagt basketballkurv er det lite som inviterer til fysisk aktivitet på skoleplassen til 

ungdomsskolen. I tillegg skaper de smale områdene med skog rundt skoleplassen utrygghet, særlig 
på kvelden. Områdene er mørke og tilbyr skjul for lyssky aktiviteter. Skolegården som den 
framstår nå inviterer derfor ikke til bruk utenfor skoletid og oppleves som en belastning for lærere 

som skal hjem etter overtidsarbeid på kvelden. Vi foreslår at tærne rundt skolegården tynnes ut, og 
blir gjort om til områder som inviterer til fysisk aktivitet for ungdommer. Vi ser for oss et område 

for parcours, en nedsenket basketballbane og skateboardramper. Det er en fordel om det ved 
rehabiliteringen samarbeides med eier av Ellingsrud Senter (Obos) slik at overgangen fra 
skolegården til Ellingsrud senter blir mer oversiktlig og attraktiv, slik at det er trygt å gå fra skolen 

til T-banen.   
 Musikk: På Ellingsrud er det mye blokkbebyggelse. Det gir beboerne i liten grad mulighet 

til å spille musikkinstrumenter. Det er et ønske å etablere flere øvelseslokaler for både individuell 
musikkutøvelse og gruppespill.  
  

 Sammendrag og konklusjon: 

Vi konkluderer med at det er et stort og etterlengtet løft for Ellingsrud at skolene nå skal 

totalrenoveres. For å nå målene i skolebehovsplanen må særlig hensyn til skolekretsene endres slik 
at barna på Ellingsrud Vest sogner til, Bakås og Ellingsrud skole. Skolene skal bygges til en slik 
størrelse at det muliggjør dette. Det er et skrikende behov for større gymsalkapasitet, og særlig 

ungdomsskolen trenger en større gymsal. Nærmiljøet trenger ellers møteplasser for eldre ungdom 
og øvelseslokaler til musikk. Til slutt skal skolegården til ungdomsskolen og området rundt 

tilrettelegges for fysisk aktivitet for ungdommer, og området mellom skolegården og Ellingsrud 
senter skal i samarbeid med senteret gjøres tryggere, lysere og mer innbydende. 

 

 
Ellingsrud 07.06. 2017 

 
Anne Grete Orlien 
Leder Ellingsrud velforening 


