
Felles høringsinnspill til Temaplan for barnehage- og skolekapasitet,  
fra Gullhella vel og Nordre Gullhella vel  
De to velforeningene på Gullhella, Gullhella vel og Nordre Gullhella vel, har vurdert 
administrasjonens forslag til temapalen for barnehage- og skolekapasitet, og fremmer her et 
felles innspill til forslaget.  

Det ligger i utkastet ingen endring i barneskolekrets for Gullhellas del. Dette er vi svært glade 
for. Vi forutsetter at en eventuell endring i grensen mellom Heggedal skole og Blakstad skole 
ikke vil tvinge frem en endring i skolegrensen mellom Blakstad skole og Bondi skole. For oss 
på Gullhella er det som kjent svært viktig at våre barn fortsatt får plass på sin nærskole, som 
er og blir Blakstad skole.  

Derimot foreslås det å flytte Gullhella fra Hovedgården ungdomsskolekrets til Risenga 
ungdomsskolekrets. Bakgrunnen for dette forslaget er godt forklart i utkastet til temaplan, 
og ser ut som en naturlig følge av kommunesammenslåingen.   

Gullhella ligger et godt stykke unna begge disse ungdomsskolene. Men sett under ett ligger 
Gullhella omtrent en kilometer nærmere Risenga enn Hovedgården:  

Til Hovedgården er det  
- omlag 3,8 km fra nord på Gullhella (Gamle Røykenvei 10) 
- omlag 2,8 km fra sør på Gullhella (Gamle Røykenvei 67) 

Til Risenga er det  
- omlag 1,8 km fra nord på Gullhella (Gamle Røykenvei 10) 
- omlag 2,8 km fra sør på Gullhella (Gamle Røykenvei 67) 

For innbyggerne på den nordre delen av Gullhella, med Nordre Gullhella boligfelt, ligger 
Hovedgården langt unna. Mange elever herfra har derfor alt i dag søkt seg til Risenga.  

Velforeningene på Gullhella er derfor i utgangspunktet positive til en kretsgrenseendring 
som innebærer at Gullhella flyttes til Risenga ungdomsskolekrets. Vi ønsker imidlertid at hele 
Gullhella fortsatt skal ligge i en og samme ungdomsskolekrets, og vil derfor være mindre 
positive til en kretsgrense som deler Gullhella i to.  

Samtidig er det viktig at ungdom på Gullhella som ønsker det, får mulighet til å søke seg til 
Hovedgården, på samme måte som de i dag kan søke seg til Risenga.  

 

Gullhella, 11.03.2021 

 

På vegne av Gullhella vel og Nordre Gullhella vel,  
etter fullmakter 

Wilhelm Kavli 
Sekretær i Nordre Gullhella vel 


