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Innkalling til driftsstyremøte 26.10.2020

Sak 26/2020: Godkjenning av innkalling og referat
Se referat fra møte 21.09.2020.
Forslag til vedtak: Godkjennes
Sak 27/2020: Høring om opprettelse av inntaksområde til ny skole i Bjørvika
Se vedlagte saksdokumenter.
I denne runden omfatter høringa bare et foreløpig inntaksområde til oppstart av den nye skolen
på Sørenga. Det er varslet ny høringsrunde høsten 2023. Da skal et større inntaksområde
fastsettes. Rektor foreslår derfor at driftsstyret også uttaler seg om mulige endringer som kan
ligge lenger fram i tid.

Gamlebyen skole
Utdanningsetaten
Oslo kommune

Besøksadresse:
Egedes gate 3, 0192 Oslo
Postadresse:
Postboks 6217 Etterstad
0602 Oslo

Telefon: 21 80 21 80
Org. Nr.: 973626442

Hele det skisserte inntaksområdet til den nye skolen på Sørenga ligger i dag innenfor Gamlebyen
skoles inntaksområde. Riktignok er det ikke så mange elever fra Sørenga og Bjørvika hos oss nå,
men det er nødvendig å sikre et tilstrekkelig elevgrunnlag for Gamlebyen skole videre.
Det er viktig å sikre et mangfold i elevgrunnlaget både ved den nye skolen og videre ved
Gamlebyen skole. Nettopp mangfoldet er en av styrkene ved Gamlebyen skole i dag.
Kong Håkon 5.s gate ser ut til å kunne være et naturlig skille mellom inntaksområdene for
Gamlebyen og Sørenga på grunn av trafikk.
Når inntaksområdene først skal justeres, vil det kunne være naturlig å samordne
skolekretsgrenser og bydelsgrenser, blant annet med tanke på samarbeid med andre kommunale
instanser som er organisert etter bydel, slik som barnevernstjenesten og skolehelsetjenesten.
Dette gjelder særlig grensene mellom Gamlebyen og Ekeberg. Dette vil også kunne gi et større
og mer sammensatt inntaksområde for Gamlebyen skole på sikt.
Det området som gjerne kalles Nye Gamlebyen ved Konows gate, Inges gate og nedre deler av
Ekebergveien bør fortsatt tilhøre Gamlebyen skole.
Åkebergveien 12-14 tilhører Gamlebyen skole i dag. Alle andre boligadresser (like nummer) i
Åkebergveien tilhører Tøyen skole. Det er ingen andre boligadresser i området som tilhører
Gamlebyen, for på motsatt side av gata ligger bare andre typer bebyggelse, slik som Politihuset
og Oslo kretsfengsel.
Innenfor Gamlebyen skoles inntaksområde ligger større områder uten sammenhengende
boligbebyggelse, slik som sporområder ved Oslo S, Lodalen og Oslo kretsfengsel. Eventuell
boligbygging i slike områder ligger i tilfelle langt fram i tid, men det vil kunne bidra til å styrke
elevgrunnlaget.
Den nye skolen på Sørenga er planlagt som en kombinert barne- og ungdomsskole med to
paralleller på barnetrinnet og fire pralleller på ungdomstrinnet. Kapasiteten ved Jordal skole –
som nå er den eneste ungdomsskolen i Gamle Oslo – er allerede sprengt, så det er på mange
måter mer presserende å få løst situasjonen for elever på ungdomstrinnet i bydelen. Når den nye
skolen åpnes i 2024, vil det være naturlig at elever fra Gamlebyen skole overføres til
ungdomstrinnet på Sørenga.
Forslag til vedtak: Driftsstyret ved Gamlebyen skole støtter Utdanningsetatens forslag til
foreløpig inntaksområde for den nye skolen på Sørenga. Driftsstyret vil imidlertid tilføye noen
kommentarer. […]
Sak 28/2020: Høring om ny ressursfordelingsmodell til skolene
Se vedlagte saksdokumenter.

Utdanningsetaten (UDE) har fått i oppdrag å utarbeide forslag til ny ressursfordelingsmodell for
grunnskolene. Oppdraget kommer fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap (OVK).
Forslagene fra UDE skal være konkrete alternativ til dagens modell med stykkprisfinansiering,
blant annet med økt basisbeløp og kombinasjon av elevsats og gruppesats.
Utdanningsetaten forutsetter at målene for ressursfordelingsmodellen ligger fast:






Modellen må oppfattes som rettferdig
Midlene skal fordeles mellom grunnskolene etter objektive kriterier
Kriteriene i modellen må være kjent av skolene
Modellen må være enkel å bruke
Modellen skal kunne etterprøves

Nå har Utdanningsetaten utredet fire ulike modeller og argumenterer for en kombinasjonsmodell
med gruppe- og elevsats (modell 4 i vedlagte presentasjon) som et alternativ til dagens modell
der elevsats er viktigste faktor. Gruppesatsen skal ivareta krav knyttet til den statlige
lærernormen som ble vedtatt i 2017.
Utdanningsetaten foreslår ingen endringer i følgende elementer i grunnskolemodellen:




Basisbeløp
Sosiodemografisk tildeling
Særskilt språkopplæring og mobilitet.

Noen midler som i 2020 er tildelt særskilt, foreslås innlemmet i gruppe-/elevsats i anbefalt
modell. Disse tildelingene vil ikke komme i tillegg til en gruppe-/elevsats. Dette gjelder følgende:




Tidlig innsats
MerLæring 1.-4.trinn
Lærernorm

Effekt for Gamlebyen skole
I følge beregninger som er utført av Utdanningsetaten, vil denne modellen slå positivt ut for
Gamlebyen skole. Effekten er beregnet til å være om lag kr. 850 000.
Tildeling til spesialgrupper m.m.
Tildeling til spesialgrupper, alfa-/mottaksklasser og særskilt elevpris er ikke omfattet av
ressursfordelingsmodellen og blir ikke berørt av endringer i modellen.
Ny ressursfordelingsmodell kan tidligst gjelde fra 2022
Utdanningsetaten skal avlevere sin sak til byrådet innen 01.01.2021. Byrådet utarbeider sak
som legges fram for Bystyret. Bystyret fatter vedtak om eventuelle endringer i
ressursfordelingsmodellen.
Høringsinstanser på skolene
Driftsstyret er høringsinstans for skolen. FAU kan også avgi høringssvar, men da på egne vegne.

Forslag til vedtak: Driftsstyret gir sin tilslutning til den foreslåtte modellen med en
kombinasjon av gruppesats og elevsats.
Sak 29/2020: Eventuelt
Saker kan meldes når møtet begynner. Det kan vanligvis ikke fattes vedtak i slike saker.
Vedlegg:
Høring - Tilpasning av ressurfordelingsmodell for grunnskoler til lærernorm (L)(4325659)
Opprettelse av inntaksområde for ny skole i Bjørvika - høringsdokument(4294404)
Sak 27-2020 Høring - inntaksområde til ny skole på Sørenga
Tilpasning av ressursfordelingsmodellen til lærernormen – videre utredning
Vedlegg 1 Sak til høring (L)(4325683)
Vedlegg 2 Høringsskjema (L)(4325684)

