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DEN TYSK-NORSKE SKOLEN I OSLO OG MULIG NY LOKALISERING TIL 

SANDAKERVEIEN 24 D - MYRENS VERKSTED 

 

Jeg er gjort kjent med at Den tysk-norske skolen i Oslo har hatt utfordringer med å finne 

egnede lokaler som er store nok. Skolen står foran en nødvendig flytting etter at leiekontraktene 

i Sporveisgata 20 og Pilestredet 75 C løper ut i 2022 og 2020. Skolen har sett på andre 

muligheter, og det er opplyst at de har etablert en dialog med eier av Sandakerveien 24 D som 

har lagt frem forslag for eiendommen for Plan- og bygningsetaten.  

 

Jeg mener Den tysk-norske skolen utgjør en viktig del av skoletilbudet i Oslo, og at det er 

viktig at det legges godt til rette for skolens fortsatte virksomhet. På et helt generelt grunnlag 

vurderer jeg at skoleformål i Sandakerveien 24D – Myrens verksted kan være en god løsning, 

ref. bl.a. nærhet til god kollektivdekning og grøntarealer. 

 

Jeg ber om at skolens initiativ følges opp på best mulig måte av Plan- og bygningsetaten 

innenfor de rammer som plan- og bygningslovgivningen gir. I den forbindelsen viser jeg til 

kultur- og utdanningskomiteens merknad i forbindelse med bystyrets behandling av Privat 

forslag fra Saida Begum(H) og Eirik Lae Solberg(H)- Den tysk-norske skolen, sak 

56/23.08.2018 hvor komiteen bl.a. uttrykte følgende: «Komiteen mener at Den tysk-norske 

skole utgjør en viktig del av det totale skoletilbudet i Oslo og at kommunen er tjent med å ha et 

godt samarbeid og med å tilrettelegge for skolens virksomhet.» Vedlagt følger protokoll fra 

kultur- og utdanningskomiteens behandling og protokoll fra bystyrets møte 05.09.2018 sak 268. 

 

Prosjektet gjelder skole og barnehage som skal gis prioritet. Plan- og bygningsetaten bes om å 

prioritere saksbehandlingen slik at fremdriften blir best mulig, og tar høyde for Den tysk-norske 

skoles behov for raske avklaringer. 

 

Brevet sendes i kopi til Byantikvaren, slik at Byantikvaren også er kjent med ønsket 

prioritering og at sikring av nødvendige undervisningsarealer for Den tysk-norske skolen 

vurderes som et tungtveiende hensyn. Jeg vil også orientere Byrådsavdeling for miljø og 

samferdsel, herunder Bymiljøetaten, om dette brevet. 
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Med hilsen 

 

 

Hanna E. Marcussen 

byråd for byutvikling 

 

  

  

Godkjent elektronisk 

 

Vedlegg: 1. Saksprotokoll fra bystyrets behandling 05.09.2018 sak 268 

2. Saksprotokoll fra kultur- og utdanningskomiteens behandling 

 

 

Kopi til: Byantikvaren, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO 

Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 OSLO 

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rådhuset, 0037 OSLO 

Styret, Den tysk-norske skolen i Oslo,   

 


