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Utfyllende opplysninger til klagesaker om skoleplass Oksenøya og Storøya skoler

Vurdering av barnets rett til å bli hørt:
Det er opprettet X-notat til hver klagesak der det beskrives hvordan barnets rett til å bli hørt er
ivaretatt.
Kort omtale av vurdering i de saker der skoleplass er innvilget etter klage:
Sak 1: Skoleplass ble innvilget etter at foresatte meldte flytting og fikk Folkeregistrert adresse i
Oksenøya/Storøya sitt inntaksområde. Barnet har dermed rett til plass etter Opplæringslovens §81 om nærskoletilhørighet.
Sak 2: Denne eleven er i en familiesituasjon der forelder har kronisk, alvorlig sykdom. Det
foreligger legeerklæring i saken. Det er vurdert at det totalt sett er barnets beste at familien i en
slik sitasjon får tilrettelagt for enklest mulig skolehverdag ved at barnet får gå på samme skole
som sin eldre søster.
Sak 3: Dette er et barn som har usikker bosituasjon og nå bor midlertidig i bolig hos barnets
bestemor i Snarøya skoles inntaksområde. Barnet har opplevd samlivsbrudd mellom mor og far og
har måttet skifte boligadresse og barnehage tre ganger i løpet av fire år. Barnet har nå etablert
vennskap i barnehagen med barn som begynner på Oksenøya skole. Det vurdert at det er barnets
beste å få beholde de vennskapsrelasjoner som er opprettet i barnehagen ved å få plass på
Oksenøya skole.
Vurdering av skolevei fra adresser i Holtet til Lysaker skole:
Opplæringslovens §7-1 omhandler elever rettigheter til skoleskyss hvis skoleveien er særlig farlig
eller vanskelig. I rundskriv fra UDIR-3-2009 er det angitt at det ved å ferdes på den aktuelle
strekningen må være en særlig risiko.
I alle saker om trygg skolevei er det Vei og trafikk som er sakkyndig instans i Bærum kommune.
Det er gjennomført befaring av den delen av skoleveien som går langs Michelets vei fra Michelets
vei 30 der veien er sperret med bom til undergang E18, og videre fra krysset
Oksenøyveien/Snarøyveien til Michelets vei. I Michelets vei er det fortau hele strekningen, i
Oksenøyveien er det gangvei parallelt med veien.
Denne skoleveien defineres ikke som farlig skolevei.
Hvis en ved en igangsatt av utbygging av E18 får en endret trafikksituasjon vil det kunne utløse
rett til skoleskyss for disse elevene om det ikke lages andre kompenserende løsninger. Eksempel
på veistrekning i Bærum som er vurdert som særlig farlig er Isiveien forbi gjenbruksstasjonen og til
Skui skole. Der er det smal vei uten fortau og mye tungtrafikk.
Antall elever fra området Holtet/Michelets vei som skal begynne på Lysaker skole august 2021:
Lysaker skole oppgir at det er 19 barn som pr i dag skal begynne på Lysaker skole som har
adresser på sjøsiden av E18. Fem av disse bor i området Oksenøyveien, Lagåsen, Lysaker Brygge.
De øvrige 14 bor i området Michelets vei og mot kretsgrense til Høvik Verk skole.

