
Retningslinjer for tildeling- og bytte av skolested i grunnskolen i Nes 

kommune 
 

Tildeling- og bytte av skolested i grunnskolen i Nes kommune gjøres ut fra Opplæringslovens § 8-1, 

hvor retten til å gå på nærskolen understrekes (nærskoleretten/nærskoleprinsippet). 

Disse retningslinjene gjelder både for barnetrinnet og ungdomstrinnet. 

 

Disse retningslinjene vedlikeholdes og justeres av skoleeier i Nes kommune. 

Lovgrunnlaget 

• Opplæringslovens § 8 Organisering av undervisningen, derunder §8-1 Skolen og §8-2 Organisering 

av elevene i klasser eller basisgrupper.  

§ 8-1 slår fast elevenes rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i 

nærmiljøet som de sokner til, men at eleven etter søknad også kan tas opp på en annen skole. 

• Opplæringslovens § 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen. 

 §7-1 slår fast elevenes rett til gratis skoleskyss. 

• Opplæringslovens § 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m. 

 §13-4 slår fast kommunens og fylkeskommunens ansvar for skyss av grunnskoleelever 

 

Tildeling av skolested: 

• Alle elever til grunnskolen i Nes kommune tildeles skolested ved sin nærskole der denne har 

plass til eleven. Nærskolene er dokumenter i et eget dokument, Grenseoppganger mellom 

grunnskolene i Nes kommune. 

o Elever i områder som tidligere har soknet til Framtun skole skal fortsatt kunne få gå 

ved Framtun skole (se vedtak i utvalget for oppvekst, helse og velferd den 12.01.16). 

Se også vedlagt kart. 

• Dersom nærskolen ikke har plass til eleven, skal eleven tilbys plass ved nærmeste ledige 

skole. 

• Elever som ønsker å gå på en annen skole enn sin nærskole, må skriftlig søke til Oppvekst og 

utdanning i Nes kommune, om dette. Søknaden skal være begrunnet. 

 

Behandling av søknad om bytte av skolested: 

• Foresatte sender en skriftlig begrunnet søknad til Oppvekst og utdanning i Nes kommune. 

• Kommunalsjefen for Oppvekst og utdanning behandler søknaden iht. retningslinjer beskrevet 

i dette dokumentet. 

 

Retningslinjer for bytte av skolested: 

• Generelt skal det være en høy terskel for å innvilge bytte av skolested. 

• Det skal være god plass på trinnet ved den skolen eleven søker seg til, slik at ikke elever med 

rett til å gå ved sin nærskole ikke får plass. 

• Det skal etterstrebes at søsken skal kunne få gå ved samme skole. 

• Innvilgning av bytte av skolested skal i utgangspunktet ikke medføre ekstra 

skoleskysskostander for Nes kommune. 

• Vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak. Ved avslag på søknad skal skolen opplyse de 

foresatte om klageadgang og klagefristen på 3 uker, jfr. forvaltningslovens §§28 og 29. 



• En eventuell klage skal sendes Oppvekst og utdanning i kommunen. Dersom kommunalsjef 

for Oppvekst og utdanning i kommunen, etter å ha vurdert saken på nytt, ikke finner grunn til 

å endre vedtaket, sendes klagen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

Prioritering mellom søkere ved bytte av skolested: 

1. Søsken ved skolen 

2. Trafikk- og sikkerhetsmessige forhold 

3. Eventuelt andre tungtveiende årsaker 

 

 

 


