
 

Paviljonger på Ris skole  

 

Bakgrunnen for saken  

Før sommeren ble det klart at ny skole på Hoff ikke vil stå klar før tidligst i 2028, men 

det arbeides for en raskere fremdrift. Årsaken er at skolen inngår i den store 

områdereguleringen av Skøyenområdet som har blitt forsinket fordi den måtte 

revideres og ikke har blitt politisk behandlet. Arbeidet med områdeplanen og andre 

planprosesser i området (bl.a. Fornebubanen) gjør at detaljreguleringen for skolen tar 

lenger tid enn først planlagt.  

 

Per nå eies tomten til nye Hoff skole av Veidekke og kommunen er i dialog med 

selskapet for å kjøpe tomten. Planen er at skolen skal være en del av et bygg med 

bibliotek, omsorgsboliger og bydelslokaler. 

 

Forsinkelsen av ny skole på Hoff gjør at halvparten av Skøyen-elevene står uten 

ungdomsskoletilhørighet fra og med neste år. Det arbeides nå for å finne en 

forutsigbar og langsiktig løsning som vil vare frem til Hoff skole står klar. 

Utdanningsetaten (UDE) mener, i samarbeid med Undervisningsbygg (UBF) og Plan- og 

bygningsetaten (PBE), at paviljonger på Ris skole er det beste og tryggeste 

alternativet i elevenes nærmiljø.  

 

Neste steg i prosessen med Plan- og bygningsetaten  

Neste steg i prosessen er et nytt arbeidsmøte etter brukerprosess. Deretter søkes 

det om byggetillatelse fra PBE. Når den foreligger kan arbeidet med å bygge 

paviljongen igangsettes.  

 

Prosessen frem til nå 

Fra det ble klart at ny skole på Hoff ikke ville stå ferdig som planlagt i 2022, har UDE 

arbeidet for raskest mulig å finne et godt alternativ for Skøyen-elevene. I år er 

elevmassen delt i to, og halvparten går på Uranienborg skole og den resterende 

halvpart på Majorstuen skole. Dette alternativet er imidlertid ikke mulig å gjenbruke 

og mange forskjellige alternativer har vært utredet, som blant annet:  

 

Paviljonger på Skøyen 

Det er vurdert å etablere en tre eller fireparallell ved siden av Skøyen skole i egen 

organisasjon.  

Positivt: Alle elevene får tilbud om skoleplass i et felles anlegg ved Skøyen. 

Utfordringer: Eksisterende barnehage må flyttes og regulering må dispenseres. I 

tillegg er det vern av friområde i nærheten. Stor reguleringsrisiko knyttet til dette 

alternativet. Det ville måtte etableres en ny skoleorganisasjon og bygges en helt ny, 

midlertidig skole med alle fasiliteter. 

 

Paviljonger Smestad skole  

Etablere en tre-fire parallell ved siden av Smestad skole i egen organisasjon.  



Positivt: God plassering i tilknytning til Smestad, men må trolig plassers på grusbane. 

Plass til tre-fire klasser fra Skøyen skole hvert år.   

Utfordring: Tomten er regulert til skole, men planen er gammel og lite detaljert. PBE 

vurderer at tomten må omreguleres før man kan bygge noe mer her. Det ville måtte 

etableres en ny skoleorganisasjon og bygges en helt ny, midlertidig skole med alle 

fasiliteter. 

 

Innleie Majorstuen  

Bruke innleide lokaler til å øke kapasiteten ved Majorstuen skole.  

Positivt: Alle elever fra Skøyen samlet og tilhørende samme organisasjon.  

Utfordring: Konkrete alternativ har falt fordi huseiere ikke har ønsket å ha 

ungdommer i lokalene sine med hensyn til øvrige leietakere. 

 

Spredning av elevene 

Elevene får skoleplass ved skoler som har ledig kapasitet.  

Positivt: Benytte seg av eksisterende skoler og ledige arealer.  

Utfordring: Lite forutsigbarhet og elevenes vil ikke kunne være samlet.  

 

Foreslått løsning: Paviljong på Ris skole  

Sammenlignet med øvrige alternativer har vi vurdert at forslaget på Ris er det beste 

alternativet. Ris er en eksisterende ungdomsskole som elevene vil bli en del av. Det er 

en rimelig avstand til elevenes nærmiljø. Det vil ikke være behov for å etablere en ny 

skoleorganisasjon. Det vil være nødvendig å ansette flere lærere.  

 

UDE anser, sammen med UBF og PBE, dette som det beste alternativet når det 

kommer til reguleringsrisiko og kostnader, i tillegg mener vi det er det beste 

alternativet rent pedagogisk.   

 

Løsningen forutsetter imidlertid at elevgruppen ved Skøyen deles i to, til henholdsvis 

Ris og Majorstuen skoler. Det skal også presiseres at rektor ved Majorstuen har ytret 

et ønske om at deler av Skøyenelevene fortsatt vil sogne til Majorstuen skole.  

 

 

 

 
 


