
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Blindeskole for gutter

Nåværende funksjon: Kompetansesenter,
Statped

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 6 Situasjonskart.  Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
1732 HOVEDBYGNING (A) 1953 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør 80088787 32/488

Vern kompleks
Formål: Formålet med vernet er å bevare Huseby som eksempel på spesialskole i overgangen mellom abnormskole- og

spesialskoleperioden.

Begrunnelse: Huseby har gode eksempler på spesialskolebygninger, men institusjonen er også viktig for blindeundervisningens historie.
Det er imidlertid ikke framtredende fysiske trekk ved anlegget som er betinget av denne elevgruppen.

Hovedbygningen og pikeinternatet er anleggets "ansikt" utad, både ved plasseringen på tomta, og fordi disse har tydelig
markerte hovedinnganger som er orientert ut mot offentlig vei. Undervisnings- og internatfunksjonene, som finnes i disse
to bygningene, er de primære ved spesialskolene. Siden Huseby lenge underviste i yrkesfag var også verkstedbygningen
viktig, men rommene for disse funksjonene er helt endret og bygningens eksteriør er svært anonymt. Den har derfor
mindre verdi som dokumentasjon eller arkitektur.

Omfang: Hovedbygning.

Pikeinternatet ble vurdert til ikke verneverdi i k-møte 18.11.09.

Beskrivelse kulturmiljø
Huseby kompetansesenter ble opprettet i 1992 da de statlige spesialskolene ble avviklet og noen omdannet til spesialpedagogiske kompetansesentra.

I 1940 ble Huseby offentlige skole for blinde etablert, og siden skjedde en etappevis utbygging av skoleanlegget.

Eiendommen ligger på Hovseter, Gamle Hovsetervei 3, nær t-banestasjonen. Store åpne plenarealer med noen prydbusker og trær omgir bygningene. I
sentrum av eiendommen ligger en åpen flate som har vært idrettsplass og løpebane.

Både verkstedbygning, styrerbolig og skole/internat (hovedbygning) ble tegnet av Riksarkitekten.

Kilder:
St.meld. nr. 10 1949 side 3, 1958 side 36 og 1972-73 side 67.
Statsbyggs ferdigmelding nr 120 1971 og nr 604 2001
Jubileumsskrift: Huseby utdanningssenter for synshemmede 50 år 1940 - 1990
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Eiendomshistorikk
Institusjons- og eiendomshistorie:

Christiania Blindeinstitutt, også kalt Kristiania offentlige skole for blinde og Hegdehaugen Blindeinstitutt, kom i gang 1.8.1861. Skolen flyttet til nytt, leid
hus på Bellevue på Tøyen i 1863. Høsten 1867 var det igjen flytting, denne gangen til eget nybygg i Gimleveien (Baldersgate). Staten overtok skolen
samme år, og navnet ble da endret til Christiania offentlige blindeskole. I 1925 går skolen over til å bli "arbeidsskole for voksne blinde gutter fra hele
landet" (St.meld. nr. 10 1928 s 47).

1940 Huseby offentlige skole for blinde (yrkesskole for menn) innvies. Elevene bodde på forskjellige steder i byen til internatet (i hovedbygingen) sto
ferdig på Huseby i 1953.
1964 Oslo offentlige skole yrkesskole for voksne, blinde kvinner (1899-1964) gikk inn som en del av skolen i 1964. Pikeinternatet innvies.
Skolen er for elever på ungdomstrinnet og yrkesskole, dvs etter grunnskole.
1976/77 Navneskifte til Huseby utdanningssenter for synshemmede (lov om spesialskoler opphevet og viktige bestemmelser innarbeidet i
grunnskoleloven).

1992 Navneendring til Huseby kompetansesenter, Statlig spesialpedagogisk senter for synshemmede, samtidig som Hovseter kurssenter og barnehage
ble en del av senteret. Spesialskoledriften avvikles, og siste helårselever slutter i 1995.

Det pågår fra 2008 utredning av flytting av Skådalen til Huseby, der nybygg og ombygginger av stående bygninger vurderes.

Verneverdige bygg

Byggnr: 1732

GAB nr: 80088787

Navn: HOVEDBYGNING

(A)

Oppført: 1953

 Opphavsrett: Jaro Hollan
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 80088787

Gnr/bnr: 32/488

Oppført: 1953

Byggherre:

Arkitekt: Riksarkitekten

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Tre etasjer, loftsetasje og kjeller. Gymsalfløy i en etasje med svømmebasseng i kjeller. Valmtak med platetekkede arker. Skiferkledd sokkel.
Internat og skolelokaler for 80 elever, dessuten betjeningsrom, leilighet for vaktmester og for husmor.

Sammendrag bygningshistorie
Hovedbygning A, også kalt administrasjons- og internatbygning, ble innviet i 1953 som framhaldsskole, realskole og yrkesskole.
Arbeidstegninger var ferdige sommeren 1939, derfor var ikke byggearbeidet påbegynt da 2. verdenskrig begynte.

Vern
Formål: Formålet med vern er å sikre bygningen som eksempel på formålsbygd statlig spesialskole (for blinde) fra perioden.

Begrunnelse: Planlagt som blindeskole rett før krigen, men stod ferdig først i 1953. Eldste formålsbygde spesialskole i Statped-systemet
i dag, og antakelig den første som oppføres etter at spesialskoleloven kom i 1951. Bare fem år senere (1958) eier staten
18 spesialskoler. Med sitt monumentale preg viser bygningen kontinuitet fra spesialskoler som Røstad (1903), og andre
eldre skoleanlegg.

Dette er den første formålsbygde blindeskolen. Av de eldre skolene var Gløshaugen oppført som landsted, Klæbu som
seminar, og den tidligere Oslo offentlige skole for blinde ble solgt for riving i 1936/1939 (Balders gt 4 ble overdratt til Staten
i 1896 under forutsetning at staten viderefører blindeskole i Oslo. Skolen holdt til i Balders gt fra 1867 og het opprinnelig
Kristiania Blindeinstitut, opprettet 1861). Tambartun ble oppført i 1975 som den andre formålsbygde statlige blindeskolen.
Dalen var forgjenger for Tambartun, formålsbygget i 1912, eid av private.

Omfang: Eksteriør.
Deler av interiør: Hovedinngangsparti med hall og trapp/trapperom og glassfelt i hall/trapperom mot internatfløyen i 2. og
3. etasje.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Interiør

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Beskrivelse: Inngangsparti

Interiørnr: 2

Interiørnavn:

Beskrivelse: Trapp og

trapperom

Interiørnr: 3

Interiørnavn:

Beskrivelse: Glassfelt

mellom trapperom og

internatfløy.
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 Opphavsrett: Statsbygg Plan 1.etg. Opphavsrett: Statsbygg

 Opphavsrett: Statsbygg  Opphavsrett: Statsbygg

Hovedinngangens vindfang Opphavsrett:
Statsbygg Hovedtrapp. Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 1732 HOVEDBYGNING (A)
Kompleks 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO

Side 2



Glassfelt mellom hall/trapperom og internatfløy. Opphavsrett: Statsbygg
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