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Innspill fra Ellingsrudåsen skole ved FAU, Ellingsrud idrett og foreldre. 
 
Det er bred enighet blant foreldre, skoleansatte, FAU, idrettslag og 
skoledriftsstyrer på Ellingsrud om følgende: 

1. Skolekapasiteten på Ellingsrud 

Det er lagt frem for oss at det planlagt en redusering av paralleller på Ellingsrudåsen skole. For 

oss som bor her og har barn på Ellingsrudåsen skole kan vi ikke forstå at det er landet på dette. 

Vi ser at det stadig flytter flere barnefamilier inn i husene på Munkebekken og i leilighetene i 

blokkene. Det vil være behov for økt kapasitet, ikke redusert kapasitet.  

At det foreslås en økning på Bakås skole er veldig bra, og det støtter vi fullt ut. Men redusering 

på Ellingsrudåsen skole vil dermed ikke medføre noen endring i det hele tatt. Totalt sett vil 

kapasiteten dermed bli redusert for hele Ellingsrud, i og med at Ellingsrudåsen skole i dag er en 

større skole enn Bakås skole. Det er et absolutt behov for flere skoleplasser på begge skolene. 

Vi foreslår at både Bakås skole og Ellingsrudåsen skole økes med en parallell, alternativt at 

Bakås skole økes, og Ellingsrudåsen beholdes slik den er. 5 paralleller er et minste absolutt 

behov.  

Skolene skal etter hvert rehabiliteres ev. rives og bygges på nytt etter nyere standard. Vi 

foreslår at Ellingsrudåsen skole rives og oppføres på nytt etter dagens tekniske forskrifter. 

Dagens skolebygning er svært slitt og forfallen. Det er setningsskader og behov for ny 

fundamentering. I tillegg er det behov for bedre ventilasjon og inneklima. Skolen er lite 

energieffektiv og med nybygg vil skolen kunne oppfylle alle energikrav i teknisk forskrift. 

Dette vil være en god løsning på lang sikt. Hvis man i tillegg kan prosjektere bygningen med 

solcellepanel vil Oslo kommune på sikt kunne tjene på at bygge en toppmoderne skole. Det er 

også et ønske å kunne legge til rette for barn med spesielle behov på skolen. 

I byggeperioden vil det være behov for alternative og midlertidige skole plasser. Vi er ikke 

positive til «bussing» av elever til andre skoler. Vi mener det vil være et godt alternativ å sette 

opp midlertidige paviljonger på en eiendom på «toppen» av Munkebekken. Det ligger en 

eiendom regulert til offentlig bygning (barneskole) her. (se illustrasjon) 

Eiendommen vist på illustrasjon (neste side) har et beregnet areal på 1005779,2 m². Om man 

kan anlegge en midlertidig skole her i byggeperioden vil alle være tjent med dette. Tomten 

ligger i gangavstand fra både Bakås, Munkebekken, og Ellingsrud for øvrig. Det vil ikke være 

behov for utvidelse av Gamle Strømsvei, fordi det ikke vil være behov for å kjøre elevene til og 

fra skolen, selv om noen sikker kommer til å gjøre dette. Det er tett på t-bane-nedgangen. I 

tillegg er dette en tomt tett på skog og mark og ideelt for å ha en barneskole. I tillegg anbefales 

fordrøyningsbasseng ev. vannspeil for å håndtere overvannsproblematikken som kan forverres 

ytterligere for beboerne i Munkebekken.  
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1.1  

1.2 Befolkningsvekst i Oslo - flere barnefamilier til Ellingsrud 

Skoleåret 2017/2018 er det 84 nye førsteklassinger som er tatt inn på Ellingsrudåsen skole. 6 

elever som ønsket overflytting til Bakås, 6 har fått varsel om at de må starte på Bakås. 

Antagelig vil økningen fortsette i årene fremover med flere barnefamilier som flytter inn i 

Munkebekken og Ellingsrud for øvrig. Det er ikke tvil om at skolene må utvides! 

1.3 Skolegrensen til Bakås skole må endres 

Vi støtter poenget fra FAU på Bakås i dette. Vi mener det er uholdbart at familier må flytte 

fordi barnene må ta seg over E-6 for å komme på skolen, og fordi de ikke får plass på skolen 

som ligger noen hundre meter unna. 

1.4 Ellingsrudåsen skole – ønsker og behov i forbindelse med utbygging 

1. Flere, større klasserom – med god ventilasjon og godt inneklima, med opplegg for 

tekniske løsninger i form av bruk av PC, Ipad o.l.  

2. Sosial sone innendørs (som ikke er klasserom eller AKS) hvor barn og foreldre kan 

slappe av, hygge seg og/eller gjøre lekser.  

3. Større gymsal, eller muligheten til å benytte idrettshall i nærheten (Vi ønsker også flere 

haller i området (se eget punkt)) 

4. Bedre garderobeløsning i tilknytning til gymsalen 

5. En oppgradert Aula 

6. Flere toaletter. Det er en stor mangel i dag. 

7. AKS trenger større plass generelt og utstyrsbod til ski, akebrett, uteleker.  

8. Flere og større lekestativer. Nå er det montert nye lekestativer på oversiden av skolen. 

Det er ønskelig med flere i og med at det bygges en ny paviljong på nedsiden av skolen.  

9. Bedre tørkekapasitet til vått tøy og tørking av sko 

10. Fotballbane 

11. Fokus og tilrettelegging for fysisk aktivitet utendørs, basket, håndball etc. 

12. Klatrevegg 
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1.5 Ønsker og behov for Ellingsrud og Munkebekken 

Det er voldsomt påtrykk i eksisterende idrettshall på Munkebekken. Det er knapt nok 

treningstid til alle som ønsker å trene. Barn på Ellingsrud må reise til andre haller i Oslo for å få 

treningstid. I tillegg er Ellingsrudhallen brukt av andre som burde fått plass ett annet sted. En 

ny hall ville også gitt skolene i nærheten en flate å ha gymtimer! 

Vi ber om at kapasiteten økes og at det bygges en ny hall. Eksisterende hall har kun én 

hallflate. Dette er alt for lite.  

Et ønske er en ny hall som kanskje kan kombineres med annet som for eksempel en 

svømmehall, klatrevegg, og være et sosialt samlingspunkt for barn og unge.  

Det er også behov for en kunstgressbane til. Det er et håp om at det kan kombineres med en ny 

idrettshall, f. eks. på grusbanen utenfor eksisterende idrettshall. Grusbanen er ikke i bruk til 

annet enn parkeringsplasser til hallen. Denne kan derfor oppgraderes til kunstgressbane og med 

tilhørende ny idrettshall. Det er også et ønske at det anlegges løpebaner rundt ny bane. I dag er 

det asfalterte løpebaner rundt kunstgressbanen. Denne ønskes oppgradert, gjerne også med 

sandgrop og annet som kan brukes til friidrett.  
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Ellingsrud IL trenger sårt et nytt klubbhus. Dette kan gjøre på eksisterende plass. Ev. Kan 

klubbhus og ny hall kombineres.  
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Det er ønskelig å kunne etablere en klatrepark 

i skråningen ved innkjøringen til 

utfartsparkeringsplassen til Mariholtet. Det er 

skrånende terreng som fint kan bearbeides og 

omgjøres til sosialt og sportslig formål for barn 

og unge. Dette arealet er ikke en del av marka 

og kan derfor omsøkes med tiltak innenfor 

gjeldende regulering (friområde – anlegg for 

lek, sport og park). Evt. kan klatrepark 

anlegges i skråningen mellom Skansestien og 

Bakås skanse. En klatrepark kunne blitt anlagt 

i kombinasjon med en speiderhytte, hvor 

speiderne stod for vedlikehold av klatrepark. 
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Oppgradering av Ellingsrud senter 
Ellingsrudåsen senter har et voldsomt behov for oppgradering. Dagens senter er lite trivelig, og 

lite besøkt. «Senteret» inneholder en Kiwi butikk, en grønnsaksbutikk, en brun 

pub/gatekjøkken, og frisør. I tillegg til dette er T-bane og Narvesen. Det er et ønske å utvide og 

ev. oppgradere utearealene.   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Alpinbakke 
På vinterstid kan dette området anlegges til en mindre alpinbakke. Alpinbakken må ha heisanlegg.  

1.7 Liknende er en stor suksess på Lindeberg (Jerikobakken). Det er et ønske å kunne få dette i 
nærheten av Munkebekken, Bakås og Ellingsrud.  

1.8 Et slikt tilbud ville blitt flittig brukt av barn og unge på Ellingsrud. 
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1.9 Skatepark og treningsapparater  
Det er ønskelig å få til en kombinasjon av skatepark og utvendige treningsapparater i området vis under. 

Fra før finnes det basketballbane, sandvolleyballbane og grillplass.  

1.10 Skatepark vil bli flittig brukt av mange som bor i området. Det samme vil gjelde for utendørs 

fitnessanlegg.  

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt1ZXP8ozUAhVFkiwKHVuMC3gQjRwIBw&url=https://www.tress.com/nb-no/lekeplass-og-parkutstyr/outdoor-fitness/&psig=AFQjCNGZwqNw2MqAbTdtNV9zyWNMTyzfnQ&ust=1495865223863634
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifrr718ozUAhWMEywKHaAQDv8QjRwIBw&url=http://trondheim2030.no/2016/05/11/utendors-trimstasjon-apen-dognet-rundt/&psig=AFQjCNGZwqNw2MqAbTdtNV9zyWNMTyzfnQ&ust=1495865223863634
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https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM0dzJ84zUAhXDiywKHYR-CDsQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D4egN-AJCs20&psig=AFQjCNH5giKVEFNZT3Jy92XH4uCFP_igdw&ust=1495865508467967
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8zIXS84zUAhUIdCwKHX1BALkQjRwIBw&url=http://justme.ws/articles_post.asp?id%3D205028&psig=AFQjCNH5giKVEFNZT3Jy92XH4uCFP_igdw&ust=1495865508467967
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Innspill fra Bakås. 
Ellingsrud: Innspill til skolebehovsplanen                   
Oslo, 15. mai 2017 
Det er bred enighet blant foreldre, skoleansatte, FAU og 
skoledriftsstyrer på Ellingsrud om følgende: 

 
1. Ellingsrud trenger økt barneskolekapasitet 
Ellingsrudåsen skole må ikke få færre skoleplasser. Det er behov for samme kapasitet som i 
dag, nemlig tre klasser pr trinn. Bakås skole må få økt kapasitet til to klasser pr trinn. 
Sammenlagt må de to barneskolene på Ellingsrud ha 5 paralleller slik at de står rustet til å ta 
imot flere barn i årene som kommer. Dersom man kun lander på 4 paralleller, har man 
kommet like langt, og dette vil med høy sannsynlighet resultere i konflikt på Ellingsrud. 
 
Sist, men ikke minst må man bygge ut/rehabilitere på smarte måter som tillater ytterligere 
utvidelse i fremtiden dersom dette skulle bli nødvendig. På Ellingsrud er det god plass og dette 
må komme barneskolene våre til gode. 
 
Utbygging av Bakås til to klasser pr trinn er positivt: 

• Det vil være positivt å øke elevmassen på Bakås skole og ha to klasser pr trinn. Med 

flere elever vil skolen kunne tilby aktiviteter man ikke har i dag, for eksempel, 17.mai-

arrangement, idrett, håndverk og kulturaktiviteter. Barna vil få tilhørighet til flere 

grupper, flere muligheter og flere venner. 

• Bakås skole ligger fantastisk til ved Østmarka og naturen her åpner for mange 

muligheter for lek og læring. 

• Bakås har hatt høy utskifting av lærere. To parallellklasser vil gi lærerne en nær kollega 

å samarbeide med – noe som sannsynligvis vil minske belastningen på den enkelte 

lærer og øke lærerstabiliteten. Flere lærere vil og gi større faglig kompetanse og større 

fleksibilitet med tanke på timekabal og vikarer. 

• Det foreligger tegninger for utbygging av Bakås skole, og det er plass på tomten. 

 
 "Barna på Bakås hadde hatt godt av flere medelever.  
Dette gir flere venner å velge i og et bedre sosialt miljø."  
                                                                 Gro Elisabeth Folgerø, sosiallærer på Bakås skole 

 
 
 
 
Befolkningsvekst i Oslo - flere barnefamilier til Ellingsrud 
I følge befolkningsframskrivninger v/ Oslo kommune, forventes det fortsatt sterk 
befolkningsvekst i Oslo. Pr 1.1.2016 hadde Oslo 658 390 personer, mens i 2040 viser 

http://barnehage.no/forskning/2016/05/-naturen-apner-for-mange-muligheter-for-lek-og-laring/
http://barnehage.no/forskning/2016/05/-naturen-apner-for-mange-muligheter-for-lek-og-laring/
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/statistikk/befolkning/befolkningsfremskrivinger/
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framskrivningen ca. 890 000 innbyggere. Befolkningen forventes med andre ord å øke med 35 
prosent fram til 2040." 
Utdanningsetaten v/ avdelingsdirektør Harald Øvland, presenterte under fellesmøtet på 
Ellingsrud 14. mars kommunens befolkningsframskrivinger for Ellingsrud. Disse tilsier 
tilsynelatende at det ikke er grunnlag for en ekstra klasse på de to barneskolene.  
Dette er vi uenige i og begrunner det i følgende observasjoner: 
 

o I 2017 var det 6 barn som ikke fikk plass på Ellingsrudåsen og 5 barn som ikke 

fikk plass på Bakås. I 2014 avviste Bakås 22 barn, altså en hel skoleklasse. 

 

o Beboere i Søndre og Nordre Fjeldstad borettslag samt eneboligene i Gamle 

Strømsvei og Fjeldhøikroken søker sine barn til Bakås/Ellingsrudåsen; de siste 

15 årene har barnefamilier systematisk flyttet herfra fordi de enten ikke fikk 

plass, eller fordi det var usikkerhet rundt plass ved Bakås. 

 

o Blokkbebyggelsen nær Bakås gjennomgår stor demografisk endring; stadig flere 

barnefamilier flytter inn. Som resultat av dette ble det nylig bygget en ny, stor 

barnehage på Munkebekken. Dette var et helt nødvendig grep for å møte 

økende etterterspørsel etter barnehageplasser. 

 

o Bakås skole har i dag en skolegrense som legger opp til at barn fra Fjeldstad / 

Ellingsrud Vest (Søndre og Nordre Fjeldstad borettslag, samt Fjeldhøikroken og 

langs Gamle Stømsvei), må krysse E6 for å gå på skole. I praksis er det ingen her 

som sender sine barn over motorveien. Når barna verken kommer inn på Bakås 

eller Ellingsrudåsen, må familiene å flytte fra området. Det er et sterkt ønske 

hos befolkningen i Fjeldstad-området om å få endret denne skolegrensen. 

Dette vil trolig gjøre disse områdene enda mer attraktive for barnefamilier – 

noe som i sin tur øker antall barn i området selv uten boligutbygging. Se punkt 

2 nedenfor 

 
 

 
 
 
2. Skolegrensen til Bakås skole må endres 
 
I dag er det ingen familier på Østmarka-siden av E6 som sender sine barn til skole over 
Norges mest trafikkerte, forurensede vei. E6 er en naturlig barriere, og barna i området har i 
svært liten grad venner/kontakter på den andre siden av motorveien. Dessuten har Furuset 
skole betydelige utfordringer, blant annet med svært mangelfulle norskkunnskaper. Når 
Bakås og Ellingsrudåsen skole er fulle, blir familier som får avslag på søknad, tvunget til 
flytte fra området. Slik har det vært i mange år, men ingen har tatt seg bryet med å fronte 
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saken. Familiene på Fjeldstad bor inneklemt mellom Østmarka og E6 og har ikke andre valg. 
Nå må fraflyttingstrenden snus. Opplæringsloven må respekteres. I årene som kommer må 
alle barn med tilhørighet på Ellingsrud-siden av E6 få et forutsigbart og bra nærskoletilbud.  
Over 300 rekkehus og eneboliger i Fjeldstad-området ligger i skogkanten ved Østmarka. Dette 
er et fantastisk område for barn å vokse opp. I dag skaper skolegrensen til Bakås skole stor 
usikkerhet og fortvilelse hos foreldre og barn (se vedlegg 1). Grensen er årsak til at 
barnefamilier systematisk velger å flytte. Mange flytter også før barna når skolealder for å 
slippe "skolekampen". 
På Ellingsrud er det variert boligmasse, både lavblokker, høyblokker, rekkehus og eneboliger. 
Dette er et perfekt område for barn å vokse opp, og her bor nå stadig flere barnefamilier. I 
kommuneplanen som ble lagt ut til høring i slutten av april, nevnes det for flere områder at 
kommunen vil legge til rette for variert bebyggelse slik at folk kan flytte innen samme område 
ved behov for større/mindre bolig. En slik tankegang tilsier at det vil være ønskelig å få med 
villa- og rekkehusområdet vest for dagens skolegrenser: da kan barnefamilier på Ellingsrud 
flytte til enebolig uten å risikere at yngre barn mister mulighet til å gå på samme skole som 
eldre søsken. I tillegg til at villa- og rekkehusområdet generelt vil bli et mer attraktivt område 
for barnefamilier og par som planlegger å få barn. 
På grunn av søskenprioritet knyttet til fritt skolevalg, kommer også barn som bor lengre unna 
foran "nærbarna" på Fjeldstad. Fritt skolevalg er bra, men det er ingen løsning på et 
kapasitetsproblem. 
I 2014 avviste Bakås skole 22 "nærbarn" fra bl.a Fjeldstad-området. Høsten 2017 er 5 barn 
avvist fordi det er smekk fullt på Ellingsrudåsen skole, og Bakås har derfor måttet ta imot flere 
barn herfra. Jeriko skole er også full. Nok en gang står familier på Fjeldstad i fare for å måtte 
flytte. Søsken av de 5 barna som allerede går på Bakås må da tas ut av skolen.  
Løsningen på dette er at Utdanningsetaten og Bakås skole får fortgang i å sette opp brakker 
ved Bakås skole tidsnok til skolestart høsten 2017. Det er også viktig å få orientert de det 
gjelder snarest mulig, allerede nå i mai måned, slik at de ikke iverksetter sine flytteplaner. Se 
"brakkebrevet" sendt Utdanningsetaten i vedlegg 2. 
 
 
 
 
Å sende barn fra Fjeldstad-området over E6 er uaktuelt på grunn av: 

 Luftforurensning/svevestøv og støyforurensning  

Nasjonal Tra nsportplan 2014 – 2023 slår i punkt 9.11.1 fast at "støyproblemer og 

dårlig luftkvalitet fortsatt er et stort problem, særlig i sentrale Oslo og langs 

innfartsårene. Det antas at 100 000 personer er svært plaget av vegtrafikkstøy 

utendørs. Om lag halvparten av klimagassutslippene kommer fra vegtrafikk." Det er 

helt klart at små barn ikke skal utsettes for store, daglige forurensningsdoser fra E6. 

 

 Risiko for ulykker i forbindelse med kryssing av høythengende broer over 

motorveien. Barn kan finne på mye rart og er flinke til å klatre. 

 

 Risiko for uønskede hendelser ved den hvite gangbroen. I dette vesle skogsområdet 

ferdes få voksne utenom når de skal til/fra jobb. Foreldre er bekymret for hva barn 

som måtte bevege seg i dette området til daglig kan bli utsatt for. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20122013/id722102/sec9?q=e6
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Opplæringsloven slår fast at alle barn har rett til et godt 
fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel, 
vennskap og læring. Skoler skal planlegges, bygges, 
tilrettelegges og drives til barnas beste. Det samme må 
også gjelde skolegrenser. Opplæringsloven sier at alle 
elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest 
hjemmet, eller ved den skolen i nærmiljøet som de sogner 
til. Nærmiljøet til barna på Fjeldstad befinner seg her, på 
Østmarka-siden av E6. Det er her barna vokser opp, og det 
er her de har sin tilhørighet. Det psykososiale miljøet til 
barna blir ikke ivaretatt all den tid det legges opp til at de 
skal krysse E6 for å gå på skole i et helt annet område enn der de bor og lever til daglig. 
Fjeldstad ligger i kort gangavstand (ca 200 – 800 m) unna Bakås skole. Skoleveien er rene 
idyllen, den er 100 % bilfri, med rådyr og ekorn som kikker ut mellom trærne. 
 
Familiene på Fjeldstad er del av et rikt sosialt fellesskap. Her leker barn fra mange ulike 
kulturer sammen i et bilfritt miljø. Familier spiser middag sammen under åpen himmel, 
foreldre hjelper hverandre i hverdagen, det arrangeres leksehjelp i hjemmene og turer i 
marka. Familiene opplever sterk grad av tilhørighet og "landsbyfellesskap" med voksne som 
"bryr seg", noe som gjør Fjeldstad til et bra sted for barn å vokse opp. Ingen som bor her skal 
behøve å flytte hvis de ikke vil. Og ingen, verken store eller små, skal føle seg utenfor. Alle skal 
med. 
 
 
 
 
Mistrivsel og konflikter i nabolaget 
Gjennomtenkte, naturlige skolegrenser i kombinasjon med skoler som har kapasitet og 
kvalitet, danner grunnlag for gode, trygge og forutsigbare oppvekstvilkår. Usikkerhet, dårlig 
kvalitet og flytting skader bomiljø og trivsel. I dag kan ingen kan føle seg trygge på at søsken, 
barn som leker sammen, er naboer eller går i samme barnehage, kommer inn på samme 
skole. Mange barn gruer seg og er engstelige for å begynne på skolen fordi de ikke vet hvilken 
skole de skal gå på – eller om de får gå med venner eller søsken. Flytting gjør at barna mister 
lekekamerater og trivselen går ned. Man ser også nabokonflikter av typen "mitt hus ligger 50 
meter nærmere Bakås enn ditt. Derfor bør mitt barn få plass i stedet." Dette er forhold som 
bidrar til mistrivsel og sosial utestengelse. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
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Oppsummert 
Skolegrensen til Bakås skole må endres på 
Ellingsrud-siden av E6 slik at man innlemmer 
boliger fra og med Kaiekroken og tar med 
Fjeldhøikroken, Fjeldstad-borettslagene og 
husene på nedsiden langs Gamle Stømsvei. 
Bakås og Ellingsrudåsen skole må samarbeide 
godt for å fordele barna mellom seg, basert 
på avstand til skolen. Og da må ikke Ruters 
bilkart, men reell gå-avstand til skolene 
danne grunnlaget.  
Ellingsrud må bli et bra sted å vokse opp i 
årene som kommer. Alle på Østmarka-siden 
av E6 skal med. Det er bred enighet i 
lokalsamfunnet om at barnefamilier på ved 
Fjeldstad ikke lenger skal skvises ut på grunn 
av kapasitetsproblemer og en over 30 år gammel skolegrense som ikke hensyntar barnas 
beste, og er i konflikt med Opplæringsloven. 
 
 
 
 

 
Blå sirkel: Anbefalt skolegrense for Bakås skole 
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Skolegrensen til Bakås legger opp til at barn skal krysse E6 hver dag på vei til skolen. Det er helt uaktuelt, og 
derfor må skolegrensen endres. 

 

 
 
 
3. Bakås skole – ønsker og behov i forbindelse med utbygging  
(Denne delen må konkretiseres og utdypes av FAU og skolens ansatte. Forslagene er forsøkt 
satt opp i prioritert rekkefølge da det neppe er penger til alt) 

1. To klasser pr trinn. Dette er meget viktig. Skolen må kunne ta imot alle barn fra 

nærområdet på Ellingsrud slik at ingen må flytte. 

2. Brakker fra og med høsten 2017 og i løpet av byggeperioden slik at barn som venter på 

skoleplass ikke må flytte. Brakkene kan huse de minste barna i byggeperioden. 

3. Flere, større klasserom 

4. Sosial sone innendørs (som ikke er klasserom eller AKS) hvor barn og foreldre kan 

slappe av, hygge seg og/eller gjøre lekser.  

5. Større gymsal 

6. Bedre garderobeløsning (når det er store arrangementer i gymsalen og folk skal inn) 

7. Gymlærer 

8. Musikkrom 

9. Datarom m/ datautstyr 

10. Aula nær skolekjøkkenet med tanke på arrangementer som grøtfest, 17. maifrokost 

11. AKS trenger større plass generelt og utstyrsbod til ski, akebrett, uteleker.  

12. Flere og større lekestativer 

13. Bedre tørkekapasitet til vått tøy og tørking av sko 

14. Fotballbane 
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15. Fokus og tilrettelegging for fysisk aktivitet utendørs. Gjerne lavvo på skolens område 

med bålpanne og benker.  

16. Sykkelstativer 

17. Klatrevegg 

 
Erstatningslokaler i byggeperioden 
 

 Det er helt uaktuelt å sende barn fra Bakås skole over E6 i byggeperioden. 

Utbyggingen må ikke gå ut over barn som går på skolen i dag.  

 

 Erstatningslokaler må finnes på Ellingsrud/Østmarka-siden av E6. Brakker er en bra 

løsning, da mange familier allerede nå i skrivende stund står i fare for å måtte flytte (se 

vedlegg 1 og 2). Brakkene må settes opp allerede høsten 2017 da situasjonen er 

prekær. Dette vil være en god løsning for småbarnsfamiliene her, da mange også har 

barnehagebarn som skal leveres i nærheten om morgenen. 

 

 Ungdomsskolen bak Kiwi (Ellingsrud skole) kan evt også benyttes som midlertidig skole 

for barn fra Bakås skole.  

 

 Store barn fra Ellingsrud skole er mer mobile og kan evt. busses, kanskje til nedlagte 

Stig skole. 

 
4. Ellingsrudåsen skole  
– ønsker og behov i forbindelse med utbygging  
(Denne delen må konkretiseres og utdypes av FAU og skolens ansatte. Forslagene er forsøkt 
satt opp i prioritert rekkefølge da det neppe er penger til alt) 

1. Forslag 

2. Forslag 

3. Forslag 

4. osv… 

 
Erstatningslokaler i byggeperioden 
 

 Forslag 

 Forslag 

 Forslag 

 
 
 
 

https://www.google.no/maps/place/Stig+skole/@59.95091,10.9114839,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5855a9e111e9925!8m2!3d59.95091!4d10.9202386
https://www.google.no/maps/place/Stig+skole/@59.95091,10.9114839,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5855a9e111e9925!8m2!3d59.95091!4d10.9202386
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VEDLEGG 

 

Vedlegg 1: Meldinger fra foreldre i Fjeldstad som er avvist på Bakås. 
Kommentarene ligger i disse gruppene: 

 

 facebook.com/groups/SNfjeldstadborettslag 

 facebook.com/groups/bakasskole 

 

http://www.facebook.com/groups/SNfjeldstadborettslag
http://www.facebook.com/groups/bakasskole
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' 

 

 
 

 
 
Vedlegg 2: "Brakkebrev" til Utdanningsetaten 
 

Oslo, 09.05.17 

 

 
Hastesak: Behov for brakker på Bakås skole fra høsten 2017 
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Til: Avdelingsdirektør for skoleanlegg i Utdanningsetaten, Harald Øvland og rektor Asgjerd Alstein Halseth ved 
Bakås skole 
 
 
Dette er saken 
I forbindelse med arbeidet med å skrive høringsinnspill til Skolebehovsplanen på vegne av Ellingsrud, har vi fått 
inn meldinger fra foreldre i Søndre og Nordre Fjeldstad borettslag som har barn som ikke kommer inn på Bakås 
skole høsten 2017 (se vedlegg). Det er heller ikke plass på Ellingsrudåsen skole. Noen av dem har søsken på Bakås 
fra før. Disse familiene forbereder nå flytting fra Ellingsrud. Nå må man ta grep raskt slik at disse familiene kan bli 
boende. Det er stort behov for å sette opp brakker på Bakås skole. 
 
Brakker står på mange andre barneskoler i Oslo allerede. Brakker på Bakås vil også være nyttig i utbyggingsfasen 
som skal vare til 2023. 
 
Jeg håper rektor på Bakås kan orientere oss om hvilke barn / familier som har fått avslag ved Bakås høsten 2017. 
Når antallet er kjent, vet vi hvor mange brakker som trengs. Det er svært viktig at familiene det gjelder blir 
kontaktet raskt og orientert om at løsninger vil komme på plass slik at de ikke trenger å flytte. 
 
Jeg skriver til dere i håp om at dere vil bidra til å finne gode, midlertidige løsninger for disse barna slik at 
familiene slipper å flytte. 
 
Det er ikke et alternativ å sende barna over E6 for å gå på skole.  
E6 er Norges mest trafikkerte og farlige vei med luftforurensning / svevestøv, støyforurensning, risiko for ulykker 
i forbindelse med kryssing og risiko for overgrep i et område hvor få voksne ferdes utenom når de skal til/fra 
jobb. Ingen familier på Ellingsrud sender barn over E6. I stedet tvinges de til å flytte. Nå må denne 
fraflyttingstrenden snus og opplæringsloven respekteres. Alle barn med tilhørighet på Ellingsrud-siden av E6 må 
få et forutsigbart og bra nærskoletilbud. 
 
Vi trenger brakker på Bakås skole fra og med høsten 2017. 
Håper å høre fra dere snarest. 
 

mvh 
Christin Oldebråten 
mitandi.com/christin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mitandi.com/christin/
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Høringsnotat til ‘Skolebehovsplanen’ fra driftsstyret på Ellingsrud skole. 
(Etter møte tirsdag 09.05.17. Tilstede Nina Bordewich (rektor), Assad Nasir og Hilde M Eikanger (medlemmer av 

driftsstyre) 

Det er i utgangspunktet viktig å påpeke at skolen IKKE fungerer eller har fungert som en        

4-parallellskole på svært mange år. Den er nå utformet til 3 paralleller. 

 Bygget er gjort om i flere omganger etter behov underveis. Det må derfor ‘rustes’ opp 

betydelig for å kunne motta 5 klasser i framtiden.  

Uteområdene ble aldri bygd ut etter opprinnelige planer, noe som preger uteområdene i dag. 

Det er derfor mye å gripe fatt i her. 

Her er noen innspill fra oss: 

Gymsalen: 

- Større kapasitet på gymsalen, som i dag er liten.  Går det an å tenke noe opp 

mot en flerbrukshall? 

Uteområdene: 

- Kan ‘lilleskogen’ (mellom skolen og senteret) integreres i skolens område på 

noen måte? Hvem eier dette området?  

- Sykkelstativ: det ville vært fint med ordentlige sykkelstativ, slik at elevene kan 

sykle til skolen. 

- Atriet: Hva kan det brukes til? Det er i dag ikke egnet til noe nå. Området har 

svært lite sol, så det vokser lite der, og det oppleves som ‘dødplass’.  Hva kan 

gjøres for å gjøre dette til et hyggelig oppholdssted for elever? 

Alarmsystemer: 

- Bygget bør få overvåkningskameraer i forbindelse med opprustingen av skolen. 

Samlingssalen: 

- Kapasiteten er allerede i dag liten i forhold til elevantallet. Hva kan gjøres her? 

Kantinedrift: 

- Tilrettelegging for dette er et behov (allerede i dag) 

Flerbruk av skolebygget: 

- Skolen ligger mest sentralt til av de tre skolene. Beliggenhet egner seg godt for 

tanken om flerbruk i forhold til nærmiljøet. (Bibliotek, større samlingssal …) 

Utbygging: 

- Hovedinngangens plassering. Den er i dag ‘ulogisk’ i forhold til adkomsten til 

skolen. Bør det gjøres noe her? 

- To av skolens bygninger (K& H og gymsal) egner seg for påbygg (en etasje på 

hver) – Kan administrasjon, personalrom legges her? Kan dette ses opp mot 

plasseringen av hovedinngangen? 

 

Rekkefølge på utbygging: 

- Er det lurt å bygge ut ungdomsskolen først? Elever er mer mobile når de 

begynner på u-skolen i forhold til barneskolen, og et nytt, attraktivt bygg for 

ungdomstrinnet kan gjøre at elever blir værende i nærmiljøet sitt framfor å søke 

seg til andre skoler. Vi risikerer i større grad at elever velger utenfor nærmiljøet 

i den perioden ungdomsskolen rehabiliteres. En nyrehabilitert u-skole vil kunne 

bidra til å avlaste barneskolene når de skal rehabiliteres.  
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Konsekvenser etter brann: 

Kunst og håndverkbygget har fått store skader etter brann. Opprydningen og saneringen etter 

dette bør også sees i sammenheng med framtidig rehabilitering.  

 

 

 


