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Skolestart 

august 2018 i:

Liane Ringvei

Dagens plassering:

Strømmeveien 45

Vi 

flytter!

S K O L E  S T R Ø M M E

Informasjonsbrosjyre fra Oasen skole Strømme



Helt siden Oasen skole Strømme ble etablert 

i 2015 har det vært jobbet mot permanent 

etablering av skolen på et område i Liane Ringvei. 

Gangavstand fra dagens plassering i Strømmeveien  

til fremtidig plassering i Liane Ringvei er ca. 500 meter. Leiekontrakten 

skolen har med Kristiansand kommune for dagens skoleområde går 

ut sommeren 2018. Da skal kommunen etablere omsorgsboliger for 

personer med demens på dette området. 

Området i Liane Ringvei er ca. 25 mål, og vil i fremtiden romme Oasen 

skole Strømme og en ny Solkollen barnehag, samt noe boligeiendom.

Barnehagen og skolen vil bli etablert ved siden av hverandre og det 

foreligger planer om blant annet felles administrasjon og gymsal, og 

med adskilte uteområder. 

Skolen flyttes

Midlertidig 

skoleområde = 

gult felt

Permanent 

skole- og barne-

hageområde =

røde felt



Den midlertidige skolen vil få en flott og stor skolegård. Alle  apparater, 

lekestativ og fotballmål som er i dagens skolegård flyttes til den nye 

skolegården.

Skoletomten i Liane Ringvei vil være ferdig sprengt og planert FØR 

skolestart i august 2018. Dette er viktig for å begrense anleggstrafikk  

i området der skole er midlertidig plassert mens byggingen av 

permanente skolelokaler foregår.  Området hvor det skal bygges 

permanent skole og barnehage ligger på et høyere nivå enn der hvor 

skolen og skolegården blir plassert midlertidig. 

I byggeperioden vil byggeplassen  

sikres med gjerder og med egen  

innkjøringstrase fra hovedveien.

Skolegård og sikkerhet

Før skolestart i august 2018 vil modulbyggene som i dag huser Oasen 

skole Strømme være plassert på den delen av området som i fremtiden 

skal benyttes til boliger. På den måten vil det være mulig å bygge ny 

skole og barnehage på resten av området uten at skoledriften påvirkes 

av byggeprosessen. 



Byggestart for nybygg er foreløpig satt til 2020/2021.  Men 

byggestart avhenger av flere faktorer enn skolens finansieringsevne. 

Barnehagebehovsplanen i Kristiansand kommune påvirker også 

byggestart fordi Solkollen foreløpig ikke har garanti for fullt belegg. 

Kommunen vurderer behovet år for år, og det er forventet at Solkollen 

vil få utvidet garantien i løpet av de kommende årene. 

Barna i barnehagen og elevene på skolen vil ha hver sine uteområder, 

men vi søker å finne felles løsninger på de områdene hvor dette vil 

være fornuftig. Solkollen, Oasen skole og utbygger HSH samarbeider 

godt om planene.

Byggestart nybygg

For skolen vil et nybygg være et stort 

økonomisk løft. Elevutviklingen er den 

viktigste faktoren med hensyn til skolens 

finansieringsevne. Vi håper på fortsatt stabil vekst 

i årene framover.  

Ønsker du mer informasjon?

Kontakt oss på: 416 23 938

Illustrasjonsfoto: Modulbygg blir plassert i 

Liane Ringvei som midlertidige skolelokaler.

oasen.skole.no
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