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En oppsummering fra begynnelsen: 
 

 En første spørreundersøkelse ble foretatt i menigheten.  Her var spørsmålet om 
medlemmene ønsket en skole, og menigheten svarte at den ønsket dette. 

 

 Et «grunnbeløp» ble samlet inn, noe som viste at det var et visst engasjement i 
menigheten. 

 

 Søknad til Undervisningsdepartementet om skole som omfatter barnetrinnene inkludert 
SFO ble sendt, og denne ble godkjent. 

 

 Endringer i skolestyresammensetning, blant annet ved at leder og ett medlem ba seg 
fritatt, samtidig med at Pater Janusz som medlem av komiteen flyttet til St. Halvard, 
gjorde at menigheten for å fortsette arbeidet oppnevnte en ny skolekomite. 

 

 Etter ønske fra Biskopen har denne skolekomiteen foretatt en ny undersøkelse for å 
kartlegge om menigheten også ønsker ungdomstrinnene.  Menigheten svarte at den 
ønsker både barnetrinnene og ungdomstrinnene. 

 

 Skolekomiteen har derfor arbeidet for å finne lokaliteter som ivaretar dette ønsket.  
 

 Utvidelse til også å omfatte ungdomstrinnene krever en utvidet søknad, som må signeres 
av en juridisk ansvarlig.  Dette er i praksis styreleder. 

 

 Derfor har skolekomite og menighetsråd forsøkt å gjenopprette et skolestyre.  Dette har 
ennå ikke lykkes, da det synes å være lite interesse blant menighetens medlemmer for å 
delta i et slikt styre. 
 

Ut fra dette kan man se at det har vært en lang og tildels kronglete prosess med utskiftning av 
personell, stor kursendring underveis og med en etter hvert litt lunken respons fra menigheten.  
Det er altså fortsatt et ønske om å opprette skolen, men det kan virke som mange er blitt 
motløse og kanskje har inntatt en passiv holdning til realiseringen av prosjektet. 
 
Menigheten er blitt stor, og den er i stadig vekst, og mange av familiene er potensielle brukere 
av en katolsk skole.  De innser at de lever i et sekulært samfunn som er tildels aggressivt 
ateistisk, og ønsker derfor at deres barn kan vokse opp i et tradisjonelt katolsk troende miljø.  
For mange familier kan dette utgjøre forskjellen på om neste generasjon fortsetter å være trofast 
mot Kristus og Kirken, eller om den faller fra.  Fra et slikt perspektiv forstår man at en slik skole 
kan være mer aktuell enn noen gang. 
 
Biskopens godkjennelse av prosjektet var fra begynnelsen av knyttet opp mot et helhjertet 
engasjement fra menighetens side, slik det også så ut til å være den første tiden.  Det har alltid 
vært meningen at menighetens medlemmer, og spesielt de som er potensielle brukere, gjennom 
skolestyret skulle bistå med det som trengs for opprettelsen av skolen. 
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Den største praktiske utfordringen for å kunne realisere en skole med både barnetrinnene og 
ungdomstrinnene har vært å finne egnede lokaler.  Her har det vært mye aktivitet det siste året 
og alternativene kan oppsummeres slik: 
 

 Alternativet med å bruke menighetens egne lokaler i påvente av mer permanente 
løsninger ble uaktuelt da det ble besluttet å sette i gang bygging av kapellanbolig. 
Fylkesmannen ville ikke kunne godkjenne lokalene for skolebruk samtidig med den 
planlagte påbyggingen. Støy, støv og anleggstrafikk ville være uakseptabelt. 

 

 Alternativet med å bruke Cappelensgt 5 ville være aktuelt om prosjektet omfattet en liten 
skole. Den nødvendige størrelsen på utearealet er et problem som fylkesmannen pekte 
på, men nærheten til utemiljø i åsen kan kompensere for absolutte krav. Kravene til 
skolelokalenes egnethet; størrelse, ventilasjon, heis og tilgjengelighet for 
utviklingshemmede innebærer at det nåværende bygget må rives. OKBs 
eiendomsavdeling er innforstått med dette, og mener at kostnadene blir i overkant høye 
tatt skolens størrelse i betraktning 

 

 Alternativet med å leie lokaler har vært aktuelt, og skolekomiteen har vært i kontakt om to 
mulige lokaler. Det ene falt bort da utleieren trakk lokalene fra utleie. Det andre var svært 
gunstig lokalisert, men manglet helt uteareal, og var trafikkmessig uegnet som 
barneskole. 

 
 
Sett i lys av alt dette, mener skolekomiteen og menighetsrådet at tiden nå er inne for å revurdere 
hele prosjektet, og vi ser for oss følgende hovedretninger dette kan ta: 
 

1. Fortsette prosjektet med de mål og planer som nå foreligger, det vil si alle 
skoletrinn.  Det foreligger pr i dag bare planer og dokumenter som omhandler 
barnetrinnet. En søknad om utvidelse til også å omfatte ungdomstrinnet vil derfor 
innebære et betydelig arbeid for skolekomite/nytt styre. 
 

2. Gå tilbake til et forenklet prosjekt, få ny godkjenning fra Utdanningsdirektoratet, 
og starte med de rammer som ligger i de tilgjengelige lokalene, for eksempel 
menighetens egne. 

 

3. La prosjektet hvile uten å legge  det bort, men avvente at arbeidet  med egnede 
lokaler skal gi resultater. 

 

Konklusjon: 
 

Menighetsrådet vil fortsatt støtte prosjektet for å virkeliggjøre skolevisjonen, og vil motivere 
menigheten til videre engasjement. 
Menighetsrådet er villig til å styrke/reetablere skolekomiteen, og oppfordrer de av menighetens 
medlemmer/foreldre som ser betydningen av skolen, å melde seg til tjeneste for skolesaken. 
Menighetsrådet vil oppfordre menigheten til å ha tålmodighet i skolesaken, og ikke miste motet 
på grunn av langsom utvikling. 
 


