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90 165 elever/ studenter per 1.10 
181 læresteder 
 135 grunnskoler  
 23 videregående skoler 
 6 voksenopplæringssentre 
 Fagskolen, spesialskoler og 
 andre tilbud 

Osloskolen i 2018-tall  



17 000 flere grunnskoleelever de siste 12 årene 
"To klasserom i uka" 

Massiv elevvekst  



• Lavere vekst i antall grunnskoleelever 
• Fortsatt  vekst i utviklingsområder 
• Elevtallet øker mest i videregående skole 
 her kommer det 4-5000 flere elever i 
kommende tiårsperiode 

Skolebehovsplan 2019-2028 





En grønnere, 
varmere og 

mer skapende 
by med plass 

til alle. 

Oslo skal være en 
nasjonalt og 

internasjonalt 
attraktiv 

kunnskapsby som 
fremmer et grønt 

og innovativt 
næringsliv 

Barnehagebarn og 
elever skal ha et 

trygt og 
inkluderende 

læringsmiljø, fritt 
for mobbing 

Tilrettelegge for 
økt boligbygging 

Flere elever skal 
fullføre og bestå 

videregående 
opplæring 

Oslo kommune 
skal bygge, 

forvalte og drifte 
kommunale bygg, 
slik at de er godt 
egnet til formålet 
og for brukerne. 

Sikre nødvendige 
arealer for 

kommunale 
behov og ivareta 

kommunens 
eieransvar og 
eierinteresser Oslo skal være 

godt tilrettelagt 
for fysisk 

aktivitet, spesielt 
for barn og unge 

Gode boliger og 
gode bomiljøer i 

egne hjem og 
institusjon  

Barnehage - og 
opplæringskapasit

eten skal møte 
forventet vekst i 

antall barn, elever 
og lærlinger 



• Flere formål, begrenset tomteareal og 
en kompleks bysituasjon 

• Områdeplanlegging og bygg som 
rommer flere kommunale funksjoner 

• Må sikre best samlet måloppnåelse 
 Flerformålsprosjekter 

 
 
 

Skole er lovpålagt og arealkrevende  
 Skoleutvikling driver byutvikling 

 
 

Byrådets eiendomsstrategi  



Konseptutvikling 

• Finne den beste løsningen for skolebehovet 
 

• Hva er behovet? 
• Hvilke mål skal vi nå? 
• Hva er absolutte krav? 

 
Pedagogikk og funksjon i sentrum 
Hva mer kan skolen være for byen? 
Skape aktivitet og gi merverdi 

 
 

21.05.2019 pedagogisk ressurs lokale kulturhus aktiv by byutvikling 



Skoleanlegg – en pedagogisk ressurs 

Hvordan kan vi bruke 
skoleanlegget til å  
• hjelpe alle elevene til å 

nå sitt potensiale 
• skape trygge og 

velegnede 
læringsmiljøer 

• inspirere, motivere og 
se hver enkelt elev 

• styrke forholdet 
mellom lærer og elev 



Skoleanlegg – lokale kulturhus 

Skolene skal være 
naturlige møteplasser 
for lokalmiljøene, en 
arena for idrett og 
aktivitet og 
tilretteleggere av 
frivillig aktivitet. 
Skolene, skolegårdene 
og flerbrukshallene 
skal være levende 
bygg, både på dagtid 
og på kveldstid. 



Skoleanlegg – skaper aktiv by 

Utlån 
Utleie 
Sosiale møteplasser 
Rom for ulike 
arrangment 
Frivillig virksomhet 
Kurs og konferanser 
Lekeplasser 



Skoleanlegg – driver byutvikling 



 

Ny grunnskole i Bjørvika: møteplasser og allmenninger 



Planprogram og konseptvalgutredning Haugerud-Trosterud 

BARNESKOLE ♦ UNGDOMSSKOLE ♦ FLERIDRETTSHALL ♦ KLUBBHUSFUNKSJON ♦ JUDOHALL 
UTENDØRS IDRETTSANLEGG ♦ KULTURSTASJON ♦ ALMENNING  ♦ MILJØKRAV 



"Målet er å komme frem til gode løsninger 
for skole, idrett og kultur, som også kan være 

med å bidra positivt til områdeutvikling og 
verdioptimalisering for kommunen." 



• Avklare omfang av 
forprosjekt for alle formål 

• Igangsatt detaljregulering 
• Massiv brukerprosess 
• Mange behovshavere 
• Fokus på sambruk og 

samlokalisering 
 

Områdeutvikling på Mortensrud 



 



 

Myntgata 2: skaper aktiv by, nærings- og kulturutvikling 

Mål: skape samvirke mellom den 
videregående skolen, næringsliv og 
kulturliv i og rundt kvartalet 



Åsta Llanos-Ytre 
avdeling for skoleanlegg  
Utdanningsetaten 
asta.ytre@ude.oslo.kommune.no 
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