
Det vises til Utdanningsetaten høring om Skolebehovsplan for Osloskolene 2019-2028 med 

høringsfrist 24. mai. 

 

FAU og driftsstyre ved Bekkelaget skole avgir med dette felles høringssvar i saken. 

 

Vi støtter forslaget i skoleplanen om å etablere en ny barneskole B3 m/ fleridrettshall etter 

avvikling av Holtet vg skole. Vi har ved en rekke tidligere anledninger påpekt 

kapasitetspresset i nordlige del av Nordstrandsplatået, som følge av stor utbygging og 

tilflytting. En ny barneskole på Holtet vil forhåpentligvis bidra til mer robuste skolegrenser 

for nærskolene Ekeberg, Karlsrud og Bekkelaget skole.  

 

Vi støtter videre forslaget om at Bekkelaget skole forblir en B3 skole. Skolen har et begrenset 

uteområde, og vi er enige i at skolen i stedet gjøres til en fullverdig B3-skole gjennom 

rehabilitering og nybygg, fremfor utvidelse.  

 

Etter vårt syn er det nødvendig med følgende rehabilitering og nybygg for at Bekkelaget skole 

skal kunne fungere som fullverdig som B3-skole: 

 Det må etableres flere klasserom. Skolen må i dag benytte spesialrom som klasserom, 

noe som går på bekostning av undervisning i de fagene spesialrommene skulle vært 

brukt til. Flere klasserom vil også gi mulighet til fleksibel oppdeling av elevgruppene. 

Dette for å kunne utnytte lærerkapasiteten bedre, og gi best mulig tilpasset 

undervisning. 

 Flere av klasserommene er for små til å dekke grupper på 28 elever, og må utvides 

dersom skolen skal være treparallell (B3). 

 Skolen trenger tilfredsstillende og godkjente lærerarbeidsrom. De har per i dag ikke 

tilstrekkelig lys og er for små. 

 Aktivitetsskolen trenger kjøkken og lokaler til administrasjon, da "gule huset" skal 

rives. 

 Skolen trenger å oppgradere gymsalen da denne er svært gammel og har flere mangler. 

 Skolen trenger en aula til samlinger da gymsalen er lite egnet til forestillinger, 

fellessamlinger og foreldremøter.  

 Nytt tilbygg bør vurderes å stå inntil B-bygg (90 grader) og romme tre etasjer 

(inklusive kjeller). Denne kan erstatte området "grå paviljong". Vi mener dette vil 

være et arealeffektivt utbyggingstiltak. 

 Bekkelaget skole må få økt sitt uteareal da store deler av skolegården er fredet 

(eplehagen og den gamle skolehagen). De fredede hagene må omdisponeres og gjøres 

mer tilgjengelige som lekeareal. De kan i stor grad beholdes som grønne arealer som i 

dag, men lekeapparater må kunne settes opp i den gamle skolehagen, og eksisterende 

gjerde fjernes. Holtet-området er allerede svært utbygget, og vil utbygges enda mer de 

kommende årene. Det er derfor viktigere enn noen gang at skolen og skolens uteareal 

innbyr til trygge og gode lek- og aktivitetsmuligheter for elevene på Bekkelaget skole. 

 

Det er varslet at Bekkelaget skole vil få to midlertidige paviljonger våren 2019 fordi 

Bekkelaget vil måtte ta inn flere elever enn den har kapasitet til. Dette i påvente av en 

eventuell ny skole på Holtet.  

 Da ny skole på Holtet tidligst vil stå ferdig i 2024 må paviljongene kunne etableres 

midlertidig i Marienlundveien, slik at det ikke legges beslag på allerede pressede 

utearealer tilhørende Bekkelaget skole. Dette forutsetter at Utdanningsetaten følger 

opp med de myndigheter dette gjelder, og med den prioritet som er nødvendig, at 

omregulering av Marienlundveien er avklart før nye paviljonger oppføres. 



 Planlagt plassering av paviljongene langs gjerdet der skolens ballbinge og 

lekeapparater står i dag må følgelig justeres til å ligge i Marienlundveien da 

Bekkelaget skole allerede har en presset skolegård. 

 Med økt elevtall er det sterkt ønskelig at Marienlundveien stenges og sammen med 

Marienlunden kan benyttes som utvidet skolegård for elevene i denne perioden. Dette 

vil også være av stor betydning i den perioden skolen oppgraderes, da 

oppgraderingsarbeid må forventes å legge beslag på deler av skolens eksisterende 

uteareal. 

 

Vi ber om at eksisterende gule paviljong (AKS- bygget) erstattes med en ny toetasjes 

midlertid paviljong (i tillegg til de allerede planlagte to paviljongene) med klasserom og 

kjøkken (til AKS) i forbindelse med rehabiliteringen av Bekkelaget skole. Dette for å sikre 

kapasiteten på skolen i rehabiliteringsperioden, og for å unngå å måtte bruke erstatningsskole 

med bussing av elever. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Tone Meldalen      Lene Østli 

Leder driftsstyret      Leder FAU 


