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Forskrift om skolekretsgrenser i Birkenes kommune
Fastsatt av kommunestyret 15.12.2016, endret 02.02.2017 og 22.06.2017 med hjemmel i lov av
17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, § 8-1.
Kapittel 1 Formål, virkeområde og ansvar
§1-1 Formål
Forskriften angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også definert som
skolekretser. Det er adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret som skal legges til grunn.
Forskriften har til hensikt å sørge for faste kretsgrenser som bidrar til forutsigbare oppvekst- og
læringsmiljøer. Dette igjen skal medvirke til å skape trygghet og gode nettverk for både elever og
foreldre.
Forskriften skal bidra til rask, forutsigbar og likeverdig behandling av søknad, vedtak og klager
vedrørende skoleplass. Informasjon, tidsfrister og nødvendige skjemaer skal ligge tilgjengelig på
kommunens hjemmesider.
§ 1-2 Virkeområde
Forskriften omfatter alle barn, bosatt i Birkenes kommune som har rett og plikt til
grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-1.
§ 1-3 Ansvar
1) Rådmannen har overordnet ansvar for å ivareta denne forskriften.
2) Rektorene har ansvar for opptak av elever med bostedsadresse innen egen skolekrets, slik den er
definert i denne forskriften.
3) Tjenestesjef for barnehage og skole fatter vedtak i søknader om å gå på skole utenfor opprinnelig
skolekrets, og i alle klager på bakgrunn av denne forskriften.
§ 1-4 Hovedprinsipp
I Opplæringsloven § 8-1 står det at:
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. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering
i Norsk Lovtidend gjeld ikkje.
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Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.
Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå
på etter første ledd, dersom omsynet til dei andre elevane tilseier det. Grunnen til at ein elev
kan flyttast, kan til dømes vere at eleven mobbar ein eller fleire medelevar. Før det blir gjort
vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven
flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at
skoleskyssen blir uforsvarleg lang.
§ 1-5 Andre aktuelle bestemmelser
I tillegg vil følgende paragrafer i Opplæringsloven kunne ha innvirkning på hvilken skole en elev skal
gå på:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
§ 9a-1 Generelle krav
§ 9a-2 Det fysiske miljøet
§ 9a-3 Det psykososiale miljøet
§ 15-1 Bruk av forvaltningslova
§ 15-2 Særlege reglar om klageinstans

Kapittel 2 Skolekretsgrensene
§ 2-1 Skolekretser for barnetrinnet
Birkenes kommune har tre skoler med barnetrinn: Birkeland, Herefoss og Engesland skoler. Alle
bostedsadresser i kommunen sokner til en gitt skolekrets i henhold til gjeldende kart over
skolekretsgrenser i Birkenes kommune, vedtatt av kommunestyret.
§ 2-2 Skolekretser for ungdomstrinnet
1) Birkenes kommune har to skoler med ungdomstrinn; Valstrand og Engesland skoler.
a) Elever som er bosatt i skolekretsene for barnetrinnet på Herefoss og Birkeland skoler, sokner
til ungdomstrinnet på Valstrand skole.
b) Elever som er bosatt i skolekretsen for barnetrinnet på Engesland skole, sokner til
ungdomstrinnet på Engesland skole.
§ 2-3 Avtale med Vennesla kommune om elever på Samkom skole
Elever som bor i området mot Vennesla kommune, slik at de har en naturlig tilhørighet til Samkom
skole, skal gå grunnskolen der. Området er markert i kart over skolekretsgrenser, vedtatt av
kommunestyret.
§ 2-4 Vedlikehold av lokal forskrift om skolekretsgrenser
Rådmannen har ansvar for å foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall,
både kortsiktig og langsiktig gjennom fremskrevne prognoser, slik at eventuelle
kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig.
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Kapittel 3 Skoleplass
§ 3-1 Adresse i folkeregisteret
Alle elever får skoleplass ved barne- og ungdomsskole ut fra sin folkeregistrerte adresse.
§ 3-2 Skoleplass for kommende førsteklassinger
Skolestartere får tilsendt informasjon om skoleplass, med henvisning til registreringsskjema for
skolestartere på kommunens hjemmeside. Informasjonen sendes som hovedregel ut i januar det året
eleven skal begynne på skolen.
§ 3-3 Skoleplass for tilflyttende elever
1) Tilflyttende elever får tilsendt informasjon om skoleplass, med henvisning til registreringsskjema
for skolestartere på kommunens hjemmeside, etter mottatt flyttemelding.
2) Informasjonen sendes ut fra den skolen som eleven sogner til etter denne forskrift.
§ 3-4 Vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen
Tjenestesjef for barnehage og skole fatter vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen etter søknad.
For at en slik søknad skal innvilges skal det foreligge særlige hensyn. Elever kan få innvilget søknad
om skoleplass utenfor skolekretsen når dette kan begrunnes med at eleven har særskilte behov av
sosial eller helsemessig karakter. Det skal utøves en restriktiv praksis ved vedtak om skoleplass
utenfor skolekretsen.
§ 3-5 Bytte av skole som følge av adresseendring
1) I tilfeller der flytting internt i kommunen medfører at eleven blir tilhørende en annen skolekrets,
plikter foresatte umiddelbart å gi skolen beskjed.
2) Når en elev melder flytting ut av skolekretsen, skal tidligere skole varsle skolen som blir ny skole
etter denne forskrift.
3) Elever som får endret folkeregistrert adresse skal begynne ved den skolen de da sokner til. Det
kan søkes om skolegang ved tidligere skole eller annen skole ut fra særlige forhold. Tjenestesjef
for barnehage og skole behandler eventuelle søknader eller klager.
§ 3-6 Utsettelse eller fremskynding av skolebytte som følge av adresseendring
1) Det åpnes for at eleven kan søke om å utsette skolebytte til innværende skoleår er fullført.
Vedtak om utsatt skolebytte fattes av tjenestesjef for barnehage og skole i samråd med berørte
skoler. Et slikt vedtak opphever ikke tilhørigheten til ny skolekrets, men utsetter iverksettingen
av dette.
2) Dersom det er ønskelig at elever begynner på ny skole før eleven faktisk har flyttet, er dette å
anse som søknad om skolegang ved annen skole. Tjenestesjef for barnehage og skole behandler
slike søknader, jf. § 3-4.
§ 3-7 Bortfall av retten til gratis skoleskyss
Dersom eleven går på skole i en annen skolekrets enn den eleven er folkeregistrert i etter ønske fra
eleven/foresatte, faller retten til gratis skoleskyss bort.
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Kapittel 4 Vedtak om skolebytte etter Oppl § 8-1, fjerde ledd eller § 9a
§ 4-1 Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd
1) Dersom det er nødvendig at en elev bytter skole for å ivareta andre elevers rettigheter etter
opplæringsloven § 9a-1, fattes vedtak om dette av tjenestesjef for barnehage og skole med
hjemmel i opplæringsloven § 8-1, fjerde ledd.
2) Vedtaket skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. I vedtaket skal det
opplyses om den enkelte skoles forutgående arbeid.
§ 4-2 Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringsloven kapittel 9a
1) Dersom det er nødvendig at en elev bytter skole for å få oppfylt sin rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø i henhold til opplæringsloven § 9a-1, fattes vedtak om skolebytte etter
opplæringsloven § 9-3a av tjenestesjef for barnehage og skole.
2) Vedtaket skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. I vedtaket skal det
opplyses om den enkelte skoles foregående arbeid.
Kapittel 5 Klagebehandling
§ 5-1 Klagebehandling
Alle enkeltvedtak om skoleplass og avslag på søknader om skolegang ved annen skole kan påklages
etter forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 15-1.
Klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak

Kapittel 6 Ikrafttredelse
§ 6-1 Bestemmelse om ikrafttredelse
Denne forskriften er gjeldende fra 01.08.2017. Dette innebærer at § 3-2 Skoleplass for kommende
førsteklassinger vil gjelde allerede fra 01.01.2017

Postadresse:
Postboks 115, 4795 BIRKELAND
Besøksadresse:
Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND

Telefon:
37 28 15 00

E-post:
postmottak@birkenes.kommune.no

Nettside:
www.birkenes.kommune.no

Org.nr.:
964 965 870

Side 4 av 4

