
Avsender for dette skriv er:  
FAU ved Marienlyst skole 
Foreldreaksjonsgruppen ved Marienlyst 
Marienlyst Vel 
Ungdomsrådet ved Ravn Alexander Smedhus 
Marienlyst skole og DS ønsker også svar på det som her blir etterspurt.  
 
Skrivet sendes til: 
 
-Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (KOU)  
-Omsorgsbygg 
-Undervisningsbygg 
-UDE 
 
 
Angående behovet for en helhetlig løsning for elevene ved Marienlyst 
 
Denne henvendelsen gjelder:  
-Avklaring av skolebehovsplan inntaksgrenser Marienlyst barnetrinn og ungdomstrinn.  
-Avklaring av kortsiktig og langsiktig løsning for arealbehovet til Marienlyst skole 
-Midlertidig oppholssted for Leker´n 
 
 
Innledning: 
Lokalsamfunnet krever omgående få svar på spørsmål som tidligere er stilt UDE. UDE, 
Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning kan 
bidra til å belyse disse i fellesskap. Byrådet skal legge frem endelig anbefaling om 
Marienlyst Skole i tilleggsinnstillingen til budsjett for 2015 i disse dager.  
 
Bystyret fattet i fjor følgende vedtak om Marienlyst skole:  
 
1. Bystyret ber byrådet utrede hvordan kapasiteten på barnetrinnet ved Marienlyst skole 
kan økes slik at skolen forblir midtpunktet i et naturlig lokalmiljø med trygg skolevei. 
Utredningen skal inkludere, men ikke begrenses til, følgende muligheter for å øke 
kapasiteten:  
-Utnytte tomten til Blindernveien skole, som skal flyttes 
-Flytte deler av ungdomstrinnene ved Marienlyst til nye Fagerborg ungdomsskole når den 
står ferdig i 2015 
-Flytte barnehagen i eksisterende skolebygg slik at anlegget kan utnyttes fult ut til 
skoleformål.  
 
2. Bystyret ber byrådet vurdere hvordan kapasiteten ved Marienlyst skole kan økes 
allerede fra skolestart 2014, eksempelvis ved midlertidig paviljong. 
 
 
Tirsdag 28.10.14 ble det kunngjort på budsjettkonferanse i bydel St. Hanshaugen at 
Leker´n vurderes lagt ned, et tilbud som er meget viktig for barna og nærmiljøet. 
Hovedårsaken til dette er at bygget til Leker´n er i for dårlig stand. (Se eget vedlegg om 
Leker´n. ) 



 
Disse problemstillingene presenteres samlet, da lokalsamfunnets forslag til løsning vil 
ivareta en større helhet enn løsningene som til nå presenteres for oss fra UDE.  
 
Forslag til løsninger: 
-Det settes opp brakker/paviljonger som huser minst 3 klasserom i skolegården for å 
kunne ta i mot 3 førsteklassetrinn på Marienlyst skole hvert år frem til nye lokaler er 
ferdigstilt på tomten til Blindernveien skole.  
-Brakkene/paviljongene i skolegården disponeres av Leker´n etter skoletid frem til et 
nytt bygg står ferdig på Leker´ns område.  
-Skolen har behov for å disponere hele skolebygningsmassen i Blindernveien 5, det vil si  
på eksisterende adresse i tillegg til de nye lokalene som ventes ferdigstilt i 2017/19 på 
tomten til Blindernveien skole i Blindernveien 8. 
-Alle elevene med tilhørighet til Marienlyst skole må få fortsette på skolen, dvs. 
skolegrensene må tilbakeføres slik at de favner alle med naturlig geografisk og lokal 
tilhørighet til skolen. 
- Ytterligere utredninger av alternative løsninger bør ev. gjennomføres jf.  Bystyrets 
vedtak av i fjor. 
 
 
 
Bakgrunn for forslag til løsning: 
 
Kravspesifikasjoner og kostnadsestimat:  
Det har vært flere henvendelser fra foreldreaksjonsgruppen, Marienlyst Vel og FAU til 
UDE og Undervisningsbygg for å få rede på hvilke kravspesifikasjoner som gjelder for 
ulike former for aktiviteter på skolen (undervisning, garderobe, kantine, spesialrom 
m.m.).  Disse henvendelsene har både vært skriftlige og per telefon. Særlig har det blitt 
etterspurt hvilke krav som stilles til lysforhold og takhøyde i denne sammenheng, og i 
hvilken grad lokalene til Tusentrippen kvalifiserer til de ulike formålene. Det er også 
etterspurt kostnadsestimat når UDE har brukt økonomiske argumenter om de ulike 
løsningene man står overfor. 
 
Disse henvendelsene har ikke blitt tilfredsstillende besvart.  
 
 
Ulike forslag som er vurdert/må vurderes: 
 
Blindernveien 8, nåværende Blindernveien skole 
Bjørn Gaarder Johansen og Åsta Ytre orienterte på møtet på skolen mandag 3.11.14 at 
tomten til Blindernveien skole er vurdert, men at det ikke endelig er avklart om skolen 
skal få disponere tomten, og om man skal bruke eksisterende bygninger eller bygge nytt 
her. Det fremstår for oss helt klart at det omgående må avklares om Marienlyst skole 
skal få disponere Blindernveien 8. Videre mener vi at et nytt bygg må til for å 
tilfredsstille arealbehovet til Marienlyst skole.  
 
Vi mener Marienlyst skole må få disponere et helt nybygg i Blindernveien 8 til 
skoleformål. Elevprognosene i området viser videre forventet økt vekst i årene som 
kommer, og skolen må få bedre arealkapasitet per ansatt/elev enn de har i dag. Vi har 



kun fått informasjon at det har vært vurdert å sette opp en superkube i Blinderveien 8. 
Vi mener flere forslag må utredes. Det er viktig å finne den løsningen som best kan 
tilpasses tomten, eksisterende skolebygg, bevaringsverdige Marienlyst gård barnehage 
og den ventede utbyggingen av Blinderveien 6. 
 
Lokalene til Tusentrippen barnehage: 
Det er fortsatt høye elevprognoser for området. Beslutningen om Marienlyst skole skal 
være en 3. parallell barneskole medfører også endringer på ungdomstrinnet, så lenge 
inntakskravene til ungdomsskolen ikke endres. (Se mer informasjon under punkt om 
ungdomstrinnet.)  
 
Det er derfor vår oppfatning at skolen også må få disponere lokalene til Tusentrippen 
barnehage til skoleformål. Vi vet med sikkerhet at arealkapasiteten Tusentrippen 
barnehage disponerer ikke er nok til å løse skolens langsiktige arealbehov, men mener 
likevel at innlemmingen av disse lokalene til skoleformål vil være et godt bidrag for å 
møte det økende arealbehovet. 
 
 
UDE ved Johansen og Ytre sier Tusentrippens lokaler ikke kan benyttes av skolen fordi:  
-det blir for dyrt med ombygging,  
-man sparer en flytting av Tusentrippen 
- lysforhold m.m ikke er optimale.  
 
Dette stiller vi oss undrende til. 
Sammenlignet med hva skolen må gjennomføre av tiltak i eksisterende skolebygg for å 
tilpasse seg en stadig økende elevmasse, kan vi ikke se at tilbakeføring av 
Tusentrippsens lokaler til skoleformål skal behøve å koste så mye penger. Lokalene er 
svært like skolens eksisterende lokaler. Lokalene har dessuten tidligere blitt brukt til 
skoleformål, inkludert undervisning. Den største endringen vil sannsynligvis være å 
fjerne et sirkulært og et kvadratisk rom i Tusentrippen. Skolen har allerede vært nødt til 
å danne nye rom og rive ned vegger for å tilpasse seg elevmassen.  
 
-Vi har ikke fått konkrete eksempler på hvilke bygningskrav omtalt i FKOK som ikke vil 
bli oppfylt om Marienlyst skole overtar lokalene til Tusentrippen. 
- Ifølge Per Fladmo i Undervisningsbygg er det mulig å fire noe på kravene omtalt i FKOK 
i eldre skolebygg. 
-Garderobeløsningene til Tusentrippen er helt identiske med de skolen disponerer 
lenger bort i samme etasje. Skolen vil trenge alle garderobeplassene Tusentrippen har. 
-I flere undervisningsrom finnes det vask m.m. Dette trenger man derfor ikke fjerne fra 
eksisterende oppholdsrom. 
-Toalettløsninger m.m. vil helt sikkert passe for 1. klassinger, de har ikke blitt så mye 
større på et år.  
-Skolen trenger rom til andre formål enn undervisning; garderober, bøttekott m.m. 
Denne type rom er det ikke like strenge krav til. 
 
Vi aksepterer derfor ikke svaret om at det blir for dyrt med ombygging av Tusentrippen, 
og krever dokumentasjon for påstandene til UDE. 
 



Det står ingen lokaler ledige i dag som kan huse Tusentrippen barnehage, en barnehage 
som fremstår som veldrevet og som må ivaretas som institusjon. Disse barna trenger 
også forutsigbarhet, og det er ikke ønskelig fra undertegnede å flytte barnehagen før nye 
lokaler er tilgjengelige.  
 
Elisabeth Mjøs, mor til et barn i Tusentrippen barnehage sier at det er barn i barnehagen 
som ikke får plass ved Marienlyst skole hvis ikke skolen får økt areal kapasitet. Hun 
anfører derfor at flere foreldre har forståelse for at barnehagen eventuelt må flyttes på 
sikt, men håper prosessen planlegges godt og at barnehagen gis god tid til å forberede 
flytting. Så lenge Marienlyst skole har et kapaistetsproblem og Tusentrippen barnehage 
er lokalisert i samme byggningsmasse, vil det være en diskusjon om lokaliseringen til 
Tusentrippen barnehage. Dette fører til uforutsigbarhet og uro for barn, foreldre og 
ansatte tilhørende Tusentrippen barnehage.  
 
Leker´n 
Leker´ns tomt har også vært vurdert som mulig løsning på skolens arealutfordringer. 
UDE har konkludert med at området er ikke egnet til skoleformål, da det delvis ligger på 
friareal. Denne konklusjonen er vi enige i. 
 
Leker´n er et viktig tilbud for barna på Marienlyst skole, og dette tilbudet bør få fortsette 
på samme sted. Bygningene er i meget dårlig stand, og det er derfor viktig at det føres 
opp et nytt bygg her som Leker´n får disponere i et langsiktig perspektiv.  
 
Ungdomstrinnet: 
Bjørn Gaarder Johansen og Åsta Ytre i UDE sa på møtet mandag 3.11.14 at Fagerborg 
skole blir vurdert som en avlastningsmulighet allerede fra høsten 2015. Dette reagerer 
vi særlig på, da det tidligere har blitt sagt at det ikke skulle bli endring på 
ungdomstrinnet før tidligst 2016 om det skulle skje.  
 
Det er viktig for alle parter å merke seg at det kun er ett inntak til Marienlyst skoles 
ungdomstrinn. Det skjer når elevene begynner i 1. klasse Marienlyst skole eller Ullevål 
skole. Rettighetene til plass på ungdomsskolenivå som eksisterende elever er gitt må 
respekteres og ikke fratas dem uten en slik høring.  
 
For å sikre stabilitet for disse elevene, må de få fortsette ved ungdomstrinnet ved 
Marienlyst skole om de ønsker dette. En midlertidig tvungen overføring av 
ungdomsskoleelever til Fagerborg ungdomsskole vil få uheldige konsekvenser for 
læringsmiljøet og den pedagogiske kvaliteten som i dag holder et høyt nivå i 
ungdomsskolen ved Marienlyst skole. Overføring av eksisterende elever fra Marienlyst 
skole til Fagerborg ungdomsskole må derfor baseres på frivillighet. 
 
Søknadsfrist for å søke andre ungdomsskoler er nært forestående. St. Sunniva har for 
eksempel søknadsfrist allerede 1. desember 2014, og andre skolers frister følger 
fortløpende etter. Det er derfor ikke akseptabelt at elevene fortsatt ikke vet om UDE 
mener de skal gå på Marienlyst skole eller Fagerborg skole fra høsten 2015. Elevene ved 
Marienlyst skole får rett og slett ikke anledning til å søke seg inn på sin ønskede 
alternative skole i tide, da det tar tid å sette seg inn i undervisningsformene til de ulike 
skolene. 
 



Ungdomstrinnet ved Marienlyst skole fungerer svært bra. Skolen har her gode team som 
fungerer på tvers av klassene, og det er god ressursutnyttelse. Marienlyst skole er nå i en 
situasjon der de får dekket opp med godt kvalifiserte lærere på ungdomstrinnet. En 
overføring av en enkeltklasse eller flere klasser vil påvirke hele organiseringen på 
ungdomstrinnet, og man må si opp ansatte. Da faller den viktige strukturen som er 
bygget opp over lang tid, og denne kan ikke nødvendigvis bygges tilsvarende opp igjen 
etter et eller to år. Konsekvensen for læringsmiljø og det sosiale miljøet på skolen kan 
derfor bli omfattende, i tillegg til at det skapes generell utrygghet blant foreldre og barn, 
når barnas skoleplassene ikke er sikrere enn dette fra år til år. 
 
Når arealutfordringene ved Marienlyst skole skal løses, anmoder vi derfor om at elever 
som i dag naturlig sogner til ungdomstrinnet ved Marienlyst (fra Marienlyst og Ullevål 
barnetrinn) ikke mister sin plass, men at man ser på en mer langsiktig plan for 
fremtidige elever – når man etter hvert vil ha en naturlig elevmasse fra 6 parallelle 
klasser (3 fra Marienlyst og 3 fra Ullevål.)  
 
 
Plass for skolestartere 2015: 
Bystyret ba i fjor byrådet utrede hvordan kapasiteten på barnetrinnet ved Marienlyst 
skole kan økes slik at skolen forblir midtpunktet i et naturlig lokalmiljø med trygg 
skolevei. Bystyret ba eksplisitt byrådet vurdere hvordan kapasiteten ved Marienlyst 
skole kunne økes allerede fra skolestart 2014, eksempelvis ved midlertidig paviljong. 
Likevel råder det betydelig usikkerhet for 2015 startere som bor i skolens nærområde, 
da UDE har opprettholdt sitt forslag fra i fjor.  
 
Å sende barn fra skolens nærområde til andre skoler er også forslag til en midlertidig 
løsning, en løsning lokalsamfunnet er i mot. Det påvirker læringsmiljø og det sosiale 
miljøet her negativt, og forslaget til UDE gir de berørte 1. klassingene en meget utrygg 
skolevei. 
 
 
Forslag til løsning:   
UDE understreker at det er et permanent behov for økt kapasitet på Marienlyst skole, 
hvilket vi er enige i. UDE sier etaten foretrekker langsiktige løsninger fremfor 
kortsiktige. I prinsippet er vi enige i dette, men slik situasjonen er på Marienlyst skole i 
dag, kan man ikke unngå å bruke kortsiktige løsninger i påvente av de mer langsiktige. 
 
Hvis man kan finne en lokal løsning på arealutfordringen ved Marienlyst skole, må man 
derfor prioritere den. Det betyr at vi på kort sikt må finne midlertidige lokaler til skolens 
skolestartere på Marienlyst skole, i påvente av at de langsiktige løsningene. Vi foreslår 
derfor at det settes opp midlertidige paviljonger i skolens skolegård. Vi er kjent med at 
Oslo kommune ikke primært vil bruke paviljonger, men her er det andre hensyn som må 
veie tyngere. Paviljongene kan huse skolestartere, slik at 3 paralleller får begynne ved 
Marienlyst skole også høsten 2015, og at skolen får beholde alle elevene som 
tradisjonelt sogner til ungdomsskoletrinnet. Leker´n kan disponere lokalene i 
midlertidig paviljonger på ettermiddagen, i påvente av nye lokaler på Leker´n. 
 
I følge Per Fladmo i Undervisningsbygg er bruk av paviljonger en rimelige løsning, og 
kan settes opp raskt.  



 
Prosess: 
DS og FAU skulle involveres i denne prosessen, men UDE har ikke vært i dialog med 
disse gruppene før 3.11.14, da UDE ble invitert til et møte på skolen. Det er kritikkverdig 
at UDE har svart mangelfullt på henvendelser fra lokalsamfunnet. Skolen har heller ikke 
blitt involvert i prosessen i tilstrekkelig grad. 
 
Undertegnede ønsker kostnadsestimat for de ulike løsningene der UDE selv bruker 
økonomiske argumenter, dvs.: 
-Vi ber om kostnadsestimat for ombygging av Tusentrippens lokaler. Dette estimatet må 
utarbeides i samarbeid med skolen, DS og FAU så det ikke blir unødvendig mye 
ombygging.  
- Vi ber om kostnadsestimat for oppføring av midlertidige paviljonger for å huse nye 
skolestartere i 2015, slik at eksisterende elevmasse på alle øvrige trinn kan fortsette på 
Marienlyst.  
 
 
Annet: 
 
Spesialklasser 
Marienlyst skole er en veldig sammensatt skole. I tillegg til å huse 10 trinn, hører også en 
Multifunksjonshemmede klasse (12 plasser med for tiden 11 elever) som er 
byomfattende, Spesial-klasse (16 elever med diagnose i autisme spekteret) og 2 
mottaksklasser (20-30 elever som er nyankommet landet). Disse gruppene trenger 
særlig mye forutsigbarhet. Samtidig er det disse klassene som ikke har en lokal 
tilhørighet til Marienlyst, og klassene som er mest kostbare å drive. Det at et samlet 
nærmiljø ber om å få beholde disse klassene på skolen, viser et sterkt engasjement for 
barns behov og rettigheter og et ønske om å være inkluderende.  
 
Mobbing 
Marienlyst skole har over tid hatt utfordringer med mobbing. Det er derfor viktig at 
elevene får best mulig stabilitet i sin skolesituasjon fremover. Det er også av disse 
grunner ikke ønskelig å splitte klasser ved eventuell overføring til andre ungdomsskoler, 
men basere dette på frivillighet. 
 
 
Kort oppsummering: 
 
Vi anmoder at det settes opp paviljonger i skolegården for neste års 
førsteklassinger. Lokalene står til disposisjon for Leker´n etter skoletid. Videre 
foreslår vi nytt skolebygg for Marienlyst skole på tomten i Blindernveien 8. På 
denne måten kan Marienlyst beholde alle elever som naturlig sokner til skolen og 
opprettholde et trygt og naturlig nærmiljøet for barna ved Marienlyst. 
 
Foreldreaksjonsgruppa, skolens FAU, Marienlyst Vel og Ungdomsrådet står samlet 
om forslag til løsninger. Skolens ledelse og DS sier at løsningene vil fungere for 
skolen. Skolen og DS ønsker svar på alle spørsmål som her reises. 
 
 



 


