Forskrift om rett til skoleplass – kretsgrenser, Sande kommune
Vedtatt av Sande kommunestyre 02.05.2018 i medhold av opplæringsloven § 8-1:
"Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i
nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike
områda i kommunen soknar til…".
I lovgrunnlaget inngår lovens forarbeider i Odelstingsproposisjon nr. 46 (1997-98) hvor det
blant annet heter: ”Vurderinga av kva for skole som er nærmast, skal ta utgangspunkt i
geografiske forhold, men skal også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om sysken
er plasserte på den same skolen, kapasiteten på skolane og om skolevegen er farleg.” I tillegg
ligger Utdanningsdirektoratets tolkningsuttalelser, senest fra 2014, til grunn for vurderingene.

§ 1 Sande kommune er inndelt i skolekretser etter vedtak i kommunestyret. Skolekretsene er i
utgangspunktet definert gjennom det geografiske nærskoleprinsippet. Der grense for
skolekrets avviker fra grense for nærskole, er det spesifisert i kommunens kartverk hvor
grense for skolekrets er trukket.






Langs Gallebergveien-syd, går grensen ved Dalsrudåsen, som sokner til Galleberg.
Langs Gallebergveien-nord, går grensen ved Nedre Klevjervei, som sammen med resten
av Klevjerhagen sokner til Kjeldås.
Langs Østbygdaveien, går grensen ved Lærumsameieveien, som sokner til Kjeldås.
Langs fylkesvei 319, går grensen ved Skafjellveien, som sokner til Haga. Brekketoppen
osv sokner til Selvik.
Langs Gamle Sørlandske, går grensen ved golfbanen, som sokner til Galleberg.

§2 I enkelte spesifiserte grenseområder for nærskoletilhørighet, etableres det «gråsoner», der
det defineres en nærskole, men foreldre selv kan søke skoletilhørighet, med begrunnelse, men
uten videre dokumentasjonsbehov. Det kan utløse rett til skyss som må dekkes av
kommunen. Områdene er definert i kartgrunnlag vedlagt forskriften, men de er lokalisert i
Klevjerhagen, i Trolsrudområdet, Søndre del av Skafjellåsen og i deler av Østbygdaveien nær Lærum, der elevene kan gå til Galleberg skole.





Klevjerhagen, inkl «nyfeltet», har Kjeldås som nærskole. Klevjerhagen er et definert
boområde, mesteparten ligger nærmest Kjeldås og elevene kan gå til skolen.
Trolsrud ligger nærmest Kjeldås og hører naturlig til samme skole som Klevjerhagen.
Skafjellåsen syd tilhører et naturlig boområde som ellers sokner til Haga.
Lærum ligger nærmest Kjeldås langs kjørbar vei og har derfor Kjeldås som nærskole.
Gangvei, uten rett til skyss, gir kortest vei til Galleberg og det åpnes derfor for egne valg.

§ 3 Inntaksområdet for barneskoler defineres gjennom skolekretser. Inntaksområdet for
ungdomsskolen er likt det samlede området for barneskolene. Elevens bostedsadresse i
henhold til folkeregisterloven avgjør hvilken skolekrets eleven er bosatt i.
§ 4 Loven gir rett til skoleplass i den skolekretsen/inntaksområdet hvor elev er bosatt. Retten
betinges av skolers kapasitet. Dersom en skole ikke har plass til alle elever som er bosatt i
skolekretsen/ inntaksområdet, skal de av kretsens elever som har søsken ved skolen ha
fortrinnsrett til plass. Utover det kommer lovens prinsipp om nærhet til anvendelse.

§ 5 Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen. Etter søknad kan eleven tas inn på
annen skole enn den eleven sokner til. Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen
(skolebytte) skal behandles administrativt av skoleeier. Skoleeier tar på seg både økonomiske,
juridiske og praktiske forpliktelser ved skolebytte. Søknaden skal begrunnes og må til vanlig
ha dokumentasjon fra PPT el.
§ 6 Det er en forutsetning for å innvilge søknaden, at dette kan skje innenfor skolenes
økonomiske rammer og ikke utløser behov for å opprette nye klasser.

Behandling av søknader om elevplass – barneskole
Ved behandlingen av søknader om elevplass på annen barneskole enn det som følger av
nærskoleprinsippet, skal det legges vekt på følgende momenter:
a) Om eleven har særskilte behov som har vesentlig betydning for skolegangen. Behovet må
dokumenteres.
b) Om eleven har søsken ved den skolen der det søkes om elevplass. Dette skal særlig
tillegges vekt for elever på lave årstrinn og der aldersforskjellen mellom søsknene er liten.
c) Om trafikale eller andre sikkerhetsmessige forhold tilsier at eleven bør få plass på skolen.
Folkehelse og fravær av skyssbehov vil være en del av vurderingen.
d) Søknader om elevplass, som på kort og lang sikt kan jevne ut kapasiteten mellom
barneskolene, skal behandles enklere og mer positivt, hvis de ikke medfører store
økonomiske, juridiske eller praktiske forpliktelser for skoleeier.
e) Andre subjektive forhold kan også tillegges vekt. Hvor lang tid eleven har igjen på
barnetrinnet vil kunne ha betydning for vurderinga.
Skoleeier kan avslå søknad om skolebytte dersom skolen ikke har kapasitet til å ta imot eleven
eller dersom skolebyttet utløser uheldige økonomiske, juridiske eller praktiske konsekvenser.

Vedtak etter denne forskriften er enkeltvedtak etter forvaltningslova og er i hovedsak delegert
til rektor. Ved avvik fra nærskoleprinsippet, eller egen søknad om skolebytte, skal saken
behandles administrativt av skoleeier. Fylkesmann er klageinstans for kommunale vedtak etter
opplæringsloven.
Forskrifta trer i verk 1.8-18 og gjelder inntil den erstattes av en samordnet forskrift for hele
den nye Holmestrand kommune.
Opplæringslova §8.1: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_9#§8-1
Utdanningsdirektoratet, tolkningsuttalelse, 2014: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finnregelverk/etter-tema/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/

