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Kapasitetsvurdering – Hvor mange 

elever kan vi ta inn?

 Vi har kapasitet til å ta imot 180 elever

 Oppretter seks klasser med 30 elever i hver klasse (pedagogisk 
forsvarlig gruppestørrelse)

 Oversikten fra barneskolene viser at det bor 270 elever i vårt 

inntaksområde

 Vurdere å åpne flere klasser?

 Det betyr at jeg må finne skoleplass til 90 (80) elever



Overføre elever til andre skoler

 Nærskoleprinsippet er nedfelt i opplæringsloven § 8-1 sier at eleven har rett 

til å gå på den nærmeste skolen med ledige plasser

 Jeg må kartlegge ledig kapasitet på naboskoler (Sofienberg, Frydenberg, 

Teglverket, F21 og Høyenhall)

 Skoler uthevet i rødt har ledige plasser

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A78-1


Følgende kriterier er lagt til grunn ved 

overføring

1. Avstand fra elevens hjem til Teglverket/F21/Høyenhall skole.

2. Økning i lengden på skoleveien ved overføring til de naboskoler, dvs. 

differansen mellom avstand fra elevens hjem til naboskoler og avstand fra 

elevens hjem til Jordal.

3. Avstand til Jordal skole.

4. Det er ikke ønskelig skille nabolag, og heller overføre grupper av elever 

sammen

Søskentilhørighet, trafikale eller særskilte individuelle hensyn er ikke vektlagt i 

forslaget.



Andre kriterier?

 Det er helt naturlig at søskentilhørighet og andre individuelle hensyn ikke er 

vektlagt på det nåværende tidspunkt, men utelukker ikke helt å vurdere 

slike hensyn i denne prosessen. 

 Geografiske hensyn i utgangspunktet er det viktigste, og at det skal 

tungtveiende individuelle hensyn til for at slik hensyn skal veie tyngre enn 

geografi  (kriteriene 1-4). 



Kart over inntaksområde og 

naboskoler



Mal for prioritering 

Navn
Fødselsdat
o

Dokumentnu
mmer 
relevante 
dokumenter Adresse

Avstand til 
skolen vår i 
meter

Skole 
eleven 
kan 
overføres 
til

Avstand til 
skolen 
eleven 
kan 
overføres 
til i meter

Avstandsø
kning ved 
overføring

Søskentilhø
righet

Andre opplysninger 
med betydning for 
prioritering Rang Overføres?

Afik Rafari 21.05.2013 19/4514-13

Maria 
Dehlis vei 
20 200 Skole A 1000 800 Ja 1 Ja

Bjarne 
Knutsson 21.04.2013

19/4514-14, 
15, 28

Ole 
Brumms 
vei 32 400 Skole B 1900 1500 Nei 2 Nei



Viktige datoer

 Innen utgangen av februar: sende ut forhåndsvarsler til elever som flyttes til 

naboskoler. Her kan dere uttale dere.

 Ca midten av mars: fatte vedtak om nærskole til alle elever

 I etterkant av vedtaket opprettes det en venteliste

 Klagerett på vedtaket innen tre uker etter vedtak er mottatt

 Det blir kalt inn til foreldremøter i løpet av mars/april



Kontaktinformasjon

Mail:

Pleurat.haklaj@ude.oslo.kommune.no

Send mail om dere lurer på noe!

mailto:Pleurat.haklaj@ude.oslo.kommune.no

