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Utvidelse av kapasiteten ved Marienlyst skole - svar fra Utdanningsetaten 

 

Det vises til e-post av 10.10.2014 hvor det stilles spørsmål om oppfølgingen av bystyrevedtak 

som omhandler utredninger av mulige kapasitetsøkende tiltak på Marienlyst skole.  

 

Utdanningsetaten ser behov for en framtidig permanent utvidelse av skolekapasiteten i området, 

og at kapasitetsøkende tiltak bør ferdigstilles så snart som mulig. Flere løsninger for utvidelse 

av skolen er vurdert. Foreløpig anser Utdanningsetaten en utvidelse på tomten i Blindernveien 

(der Blindernveien skole er i dag) som det beste alternativet. Undervisningsbygg melder at det 

kan være mulig å ha nye lokaler i Blindernveien ferdig i løpet av skoleåret 2016/2017. 

 

Følgende spørsmål er stilt i e-post av 10.10.2014. Utdanningsetatens svar er skrevet under hvert 

enkelt spørsmål.  

 

Spørsmål 1 

1. Barnehagelokalenes egnethet som skolelokale  
Vi er spørrende til vurdering rundt barnehagelokalenes manglende egnethet som skolelokale. 

Dårlig lysforhold oppgis som årsak. Vi kan ikke umiddelbart se at dette kan stemme da 

vindusflatene i barnehagens hovedareal er identiske med øvrig vinduer i skolebygget. Eneste 

forskjell er en liten baldakin (neppe mer enn 80cm bred) på oversiden av vinduene. Det virker lite 

sannsynlig at denne kan gjøre lysforholdet vesentlig dårligere. Barnehagen disponerer i tillegg til 

hovedarealet, et areal på oversiden av skolens svømmehall (tilsvarer pr i dag tre klasserom + et 

stort felles rom som det er i etasjen over der igjen - hvilket illustrerer noe av potensialet).  

Vi lurer derfor på om UDE har konkludert for raskt på dette, og skulle gjerne sett en mer 

utdypende redegjørelse og analyse.  

 

Svar: 

Slik barnehagearealene på Marienlyst skole er utformet i dag, er de vurdert som uhensiktsmessige 

for undervisning. For å gjøre arealene egnet til undervisning kreves det omfattende ombygginger, 

samtidig som det må føres opp barnehage annet sted som erstatning.  Dette blir samlet sett en 

dyrere løsning enn om det etableres andre undervisningsarealer direkte.  

 

Byggets utforming gjør at det etter en eventuell ombygging til skole med tilhørende gangareal og 

undervisningsrom, vil bli for dårlige lysforhold i deler av arealene. Det gjelder særlig arealene mot 

baksiden av bygget. 
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2. Mangel på egnede barnehagelokaler  
I budsjettet står det også at det per i dag ikke finnes egnede alternative barnehagelokaler i 

umiddelbar nærhet. Vi mener muligheten for å benytte Blindernveien-tomten (nå Blindernveien 

skole) til barnehage i sted for til skole, bør utredes. Tomten er regulert til Allmennyttig formål 

(undervisning, barnehage). Den ligger vis à vis Marienlyst Gård barnehage (og tilhører også 

samme barnehage-enhet) og ligger i umiddelbar nærhet til dagens barnehage. På sikt fremstår det 

som en god løsning å samle skolen i et bygg og lokalisere disse to barnehagene i nærheten av 

hverandre. Vi ønsker derfor at muligheten for å flytte barnehagen til Blindernveien-tomten (nå 

Blindernveien skole – som skal flyttes) utredes.  

 

Svar: 

Tomten i Blindernveien har et langt større potensial for skolekapasitet enn det som ligger i skolens 

barnehagearealer. Utdanningsetaten har vurdert barnehagearealene til å være for små til å dekke det 

totale behovet i området. 

 

Etablering av skolekapasitet i Blindernveien vil i tillegg gi en større fleksibilitet for utvidelser eller 

reduksjoner av kapasiteten senere. Det er planlagt at kapasiteten som etableres i Blindernveien ved 

et senere tidspunkt kan utvides eller flyttes til et annet sted i byen hvis det er nødvendig. I henhold 

til skolebehovsplanen 2014-2024 vurderes det strategiske tomteerverv for etablering av 

grunnskolekapasitet i området etter planperioden. Dette kan ha innvirkning på det framtidige 

kapasitetsbehovet på Marienlyst skole. Dersom tomten i Blindernveien benyttes til barnehage, vil 

det være mindre rom for å justere kapasiteten ved skolen senere.  

 

Som beskrevet ovenfor vil omgjøring av barnehagelokalene i skolen også utløse behov for 

ombygging.  

 

3. Utredning av flere alternativer  
I vedtaket av 18. des 2013 er det presisert at utredningen ikke skal begrenses til de tre alternativene 

som ble skissert. Vi lurer derfor på om UDE har utredet andre alternativer. Marienlyst skole tar i 

mot elever fra mange deler av kommunen, blant annet spesialklasser. Vi ønsker derfor å høre om 

alternativ lokalisering av dette tilbudet, eller andre utredninger har vært gjort.  

 

Svar: 

Flere mulige løsninger for å øke kapasiteten på Marienlyst skole er vurdert. Utover forslagene til 

tiltak som er nevnt i bystyrevedtaket, er nabotomten sør for skolen blitt vurdert. Bydel St. 

Hanshaugen leier i dag lokalene på tomten. Denne tomten er ikke funnet like godt egnet som 

tomten i Blindernveien.  

 

For å dekke behovet for arealer til spesialklasser i Oslo er det forutsatt at en del av kapasiteten ved 

Marienlyst skole skal benyttes til denne elevgruppen. I Oslo vest er det allerede knapphet på arealer 

avsatt til spesialklasser. Det er en fordel å lokalisere spesialklasser på 1-10 skoler. Det har ikke vært 

vurdert å flytte spesialklassene. 

 

4. Flytting av ungdomsskoleelever til Fagerborg  
Byrådet skriver at det kan være aktuelt at Fagerborg skole avlaster Marienlysts ungdomstrinn fra 

og med 2015. Ser UDE på dette som en midlertidig eller permanent løsning? 
 

Svar: 

Behovet for eventuelt å benytte Fagerborg som avlastning for Marienlyst skole blir vurdert 

fortløpende på grunnlag av oppdaterte elevtall. Utdanningsetaten følger situasjonen nøye og vil 

i samarbeid med skolen finne løsning for skolestart 2015.   
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Med hilsen 

 

 

 

Kjell Richard Andersen Harald Øvland 

ass. utdanningsdirektør avdelingsdirektør 
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