Forskrift om skoletilhørighet
Forskriften er i tråd med opplæringsloven av 17. juli 1998 nr. 61, § 8-1, og er vedtatt i
Kommunestyret 25.03.2019.
Forskriften gjelder for alle skolene i kommunen, og den er gyldig inntil ny forskrift er vedtatt.

§ 1 SKOLETILHØRIGHETSGRENSER
Grensene for skoletilhørighet i Oppegård kommune fastsettes etter de 6 grunnkretsene/områdene,
som følger:

§ 1.1 For barneskolene
01 Kolbotn
0101 Nedre Ormerud
0102 Rikeåsen
0103 Kolbotn (øst for jernbanen og
Midtodden)
0104 Solbråtan
0105 Svartskog

04 Greverud
0402 Oppegård syd-øst
0405 Oppegård syd-vest
0407 Vestre Greverud (syd for Flåtestadveien)

02 Tårnåsen
0201 Tårnåsen
0202 Østre Hellerasten
0206 Øvre Ormerud
0207 Øståsen
0208 Midtre Hellerasten
0209 Vestre Hellerasten
0210 Skrenten

05 Vassbonn
0103 Kolbotn (vest for jernbanen og Midtodden)
0106 Kantoråsen
0107 Østre Ingieråsen
0108 Li gård
0109 Østre Mellomåsen
0110 Midtre Mellomåsen
0111 Vestre Ingieråsen
0112 Ingierodden
0113 Trollåsen
0114 Vestre Mellomåsen
0115 Mastemyr industrikrets

03 Sofiemyr
0203 Nordre Ødegården
0204 Søndre Ødegården
0301 Fløisbonn industrikrets
0302 Østre Bråten
0303 Sofiemyr
0304 Søndre Sofiemyråsen
0305 Nordre Bråten
0306 Søndre Bråten
0307 Nordre Sofiemyråsen
0308 Vestre Bråten
0309 Østre Ekornrud

06 Østli
0105 Vestre Ekornrud
0401 Østre Greverud
0403 Frydenberg
0406 Myrvoll
0407 Vestre Greverud (Flåtestadveien og
Nordover)

§ 1.2 For ungdomskolene
Fløysbonn
06 Østli
03 Sofiemyr, med unntak av 0203 Nordre
Ødegården grunnkrets,
0308 Vestre Bråten

Hellerasten
02 Tårnåsen
0203 Nordre Ødegården

Flåtestad
04 Greverud

Ingieråsen
01 Kolbotn
05 Vassbonn

§ 2 VALG AV SKOLETILHØRIGHET – TILDELING AV PLASS
Alle barn har etter opplæringsloven § 8–1 rett til plass på nærskolen, definert ut fra barnets
folkeregistrerte adresse. § 8.1, første ledd sier at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som
ligger nærmest eller ved den skolen i kommunen som de sogner til.

§ 2.1 Tildeling av plass før skolestart på 1.trinn
Skolestartere tildeles skoleplass på nærskolen etter den skolekretsen elevens folkeregistrerte adresse
tilhører innen 01.11. året før de begynner i 1. klasse. Informasjon om skoleplassen sendes fra den
barneskolen eleven tilhører.
Elever fra barneskolene tildeles skoleplass på ungdomsskolen etter den skolekretsen elevens
folkeregistrerte adresse tilhører innen 01.11. året før de begynner i 8. trinn. Informasjon om
skoleplassen sendes fra den ungdomsskolen eleven tilhører.

§ 2.2 Søknad om plass ved en annen skole
I følge opplæringsloven § 8-1, tredje ledd, kan foreldre søke om at eleven får plass på en annen skole
enn nærskolen (skolebytte), men eleven har ikke rett til å få innvilget plass på en annen skole enn
den eleven tilhører etter § 8-1, første ledd.
For å sikre andre elevers rett til plass på nærskole, blir slike søknader bare unntaksvis innvilget.
Rektor kan innvilge søknaden hvis skolen ledig kapasitet innenfor 95 % av full kapasitet.
a) Elever som har søsken på annen skole kan søke om plass på samme skole som søsken
b) Elever kan søke plass på en annen skole enn nærskolen
Rektor ved Flåtestad skole kan bare innvilge søknader i henhold til punkt a).
§ 3 SKOLEBYTTE
§ 3.1 Elever som vil bytte skole innenfor kommunegrensen underveis i skoleløpet
Foreldre søker til elevens nåværende skole, som videreformidler søknaden til den aktuelle skolen.
Det er rektor på den skolen foreldrene søker om plass på, som behandler søknaden i tråd med
bestemmelsene i § 2-2 i forskriften.

§ 3.2 Elever som skal flytte underveis i skoleløpet
Foreldrene sender melding til elevens nåværende skole. Skolen sender flyttemeldingen videre til den
aktuelle skolen. Det er rektor på den skolen foreldrene søker om plass på, som behandler søknaden i
tråd med bestemmelsene i § 2-2 i forskriften.
Elever som flytter internt i Oppegård kan beholde plassen på den opprinnelige skolen.
§ 3.3 Bytte av skole etter opplæringslovens kapittel 9a
Opplæringsloven § 9A-2 fastslår at alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som
fremmer helse, trivsel og læring. Enkelte ganger kan det være nødvendig med et skolebytte for at
elever skal få oppfylt sine rettigheter etter dette kapitlet. Dette er et alvorlig tiltak som iverksettes
etter at alle andre tiltak er utprøvd eller vurdert som ikke hensiktsmessig av hensyn til enkelteleven.
Det kan også oppstå tilfeller der det er nødvendig at en elev bytter skole for å ivareta andre elevers
rettigheter etter opplæringsloven § 9A-3.

§ 4 SKOLESKYSS
Eleven har rett til gratis skoleskyss ved skoledagens start og slutt hvis avstanden mellom hjemmet og
skolen er mer enn 2 km for elever på 1. trinn, og mer enn 4 km for elever på 2.– 10. trinn
(opplæringsloven § 7-1).
Elever som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har
rett til det uavhengig av avstanden mellom hjem og skole.
For funksjonshemmede elever gjelder også
- rett til gratis skoleskyss til og fra skolefritidsordningen
- rett til gratis skyss etter leksehjelp
Retten til skyss når eleven går på en skole utenfor kretsen der eleven er bosatt avgjøres etter en
konkret vurdering av grunnlaget for søknad om overføring.
Elever som velger å gå på privatskole, har rett til gratis skoleskyss i tråd med opplæringsloven. Retten
til skyss gjelder bare innenfor kommunegrensen i den kommunen eleven bor (privatskoleloven § 37).

§ 5 FLYTTING AV ELEVER
Retten til å gå på den skolen som ligger nærmest bostedet, er ikke absolutt. Når det er svingninger i
elevtallet, kan kommunen endre tilhørighetsområde for å utnytte kapasiteten på alle skolene. Hvis
det viser seg at kapasiteten ved en skole overstiges, kan kommunen overføre elever eller grupper av
elever til en skolekrets i nærheten.

§ 6 UNNTAK PÅ BAKGRUNN AV SAKKYNDIG VURDERING
Sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste kan være grunnlag for å gi unntak fra § 1. Vi
viser til merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997–98) til opplæringsloven § 8-1.

§ 7 INFORMASJON TIL ELEVER/FORELDRE
Foreldre og elever som blir berørt av forskriften, skal få informasjon av kommunen om
bestemmelsene i rimelig tid før skolen tildeler skoleplassen.

§ 8 FORSKRIFTENS GYLDIGHET
Forskriften § 1 gjelder fra 01.04.2019 for alle grunnskoleelever i Oppegård, bortsett fra elever som på
vedtakstidspunktet har fått plass ved en annen skole.

