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Bekymring vedrørende skolevei   08.01.21 

Kringsjå skole har siden åpningen av tilbygget 'Kuben' høsten 2016 opplevd flere 

nestenulykker og mange farlige situasjoner for elevene ved skolen. 

Kuben huser Elverhøy skole, samt skolens egen spesialavdeling. Begge disse 

tilbudene er byomfattende, noe som betyr at elevene her blir transportert i taxi 

fra hele Oslo. Med 25 elever på Elverhøy og 12 i egen spesialavdeling, så betyr 

det at rundt 37 elever blir fraktet med taxi til og fra skolen hver dag. Selv om 

det er noe samkjøring i drosjene, så utgjør dette mye trafikk akkurat i 

tidspunktet 08.20 – 08.30 når alle skolens øvrige elever (425 stk) også er på vei 

til skolen.  

Ved utbygging av skolen, da Kuben kom og elevene fra Blinderveien skole ble 

flyttet til nye Elverhøy skole, ble det ikke samtidig etablert en egnet adkomstvei 

for disse elevene. Skolens spesialavdeling ble samtidig flyttet til Kuben, fra å 

være lokalisert i brakkebygg på sørsiden av skolen, noe som medfører at også 

disse elevenes transport nå går via veien som grenser mot SiO s studentby på 

Kringsjå.  

Foruten all elevtransporten er dette også adkomstvei for vareleveranser til 

skolen som: 

 Melk/ frukt levering 

 Avfall/ renovasjonstransport 

 Varelevering skole/ AKS 

Veien blir selvsagt også benyttet av transport for de samme årsakene til 

Nordberg skole.  

Veien tilhører ikke Undervisningsbygg, men Bymiljøetaten. Det har tatt tid å få 

det på det rene, slik at ansvaret for måking/ strøing vinterstid har blitt lagt 

under rett ansvarshavende, men det er nå avklart og det er vi veldig glade for. 

Det som gjenstår er dermed bare å sikre skoleveien for de elevene som kommer 



til skolen fra nord og nordvest. Fortrinnsvis ved å lage et alternativ til adkomst, 

hvor biltransport og skolelever ikke må dele samme smale veibane.  

Det har som nevnt innledningsvis vært flere nestenulykker, men heldigvis ingen 

med personskade. Vi er redd for at det kan skje og ønsker å væe proaktive og 

løse utfordringen før noe hender.  

 

Med vennlig hilsen, 

Jannicke E. Argren 

/ rektor, Kringsjå skole 

 

 

 

 

 

 


