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1. Innledning 
Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Kommunen kan avgjøre hva som 
er nærskolen i en forskrift om skolekretsgrenser.  Det foreligger ingen føringer eller 
krav om at den enkelte kommune skal ha lokal forskrift om skolekretsgrenser.  I 
tilfeller hvor flere kommunen samarbeider om felles skolekrets, så foreligger det krav 
om dette. 
 

1.1 Opplæringsloven.  

§ 8-1. Skolen 
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. 
 
To eller fleire kommunar kan avtale at område i ein kommune soknar til ein skole i 
nabokommunen. Elles gjeld retten etter første ledd første punktum. Kommunane må gi likelydande 
forskrift om kva for område i kommunane som soknar til denne skolen. Kommunane skal opprette 
ein skriftleg samarbeidsavtale. Kommunestyret vedtar sjølv avtalen og endringar i denne. 
Samarbeidsavtalen skal minst innehalde fråsegn om: 
 

a) opprekning av avtalepartane og kva kommune som skal drifte skolen som dei gitte områda       
soknar til 

b) det økonomiske oppgjeret mellom kommunane, som kostnader til skyssordning 
c) varigheita på avtalen 
d) reglar for å tre ut av og avvikle samarbeidet, og 
e) anna som etter lov krev avtale. 

 
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 
 

1.2 Andre aktuelle bestemmelser i Opplæringsloven 
I tillegg vil følgende paragrafer i Opplæringsloven kunne ha innvirkning på hvilken 
skole en elev skal gå på:  

a) § 2-1. Rett og plikt til grunnskoleutdanning 
b) § 9a-1. Generelle krav 
c) § 9a-2. Det fysiske miljøet 
d) § 9a-3. Det psykososiale miljøet 
e) § 15-1. Bruk av forvaltningslova  
f) § 15-2. Særlege reglar om klageinstans 
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2. Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Lebesby kommune 
Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Lebesby kommune er hjemlet i 
Opplæringsloven § 8-1. Denne forskrift angir hvilke områder i kommunen som sokner 
til de ulike skolene, også definert som skolekretser.  
 
Når det fattes vedtak om skoleplass skal det alltid tas utgangspunkt i den adressen 
eleven står oppført med i Folkeregisteret. Lokal forskrift har til hensikt å sørge for 
faste kretsgrenser som bidrar til forutsigbare oppvekst- og læringsmiljøer.  
 
Lokal forskrift tar hensyn til at elevene skal få skolegang ved den nærmeste skolen. 
Der det ikke er tilfelle, kan det være topografiske, trafikkmessige eller andre hensyn 
som tilsier at det er mer hensiktsmessig å gi elever plass ved en annen skole.  
 
Det kan være nødvendig å endre på enkelte opptaksområder dersom forventet 
elevtallsvekst tilsier det. Kommunestyret fatter vedtak om endring av Lokal forskrift 
om skolekretsgrenser i Lebesby kommune. 
 

2.1 Skolekretser i Lebesby kommune 

Lebesby kommune har fra høsten 2019 to kommunale grunnskoler med 
opplæringstilbud for 1.-10 trinn. Kommunens to skolekretser sokner til følgende 
skoler: 

 Kjøllefjord skole 
 Lebesby oppvekstsenter 

 
Kjøllefjord skolekrets:   

 Alle barn i opplæringspliktig alder som er folkeregistrert bosatt med adresse 
tilhørende postnummer 9790 og 9782 sokner til Kjøllefjord skole. 

 Kjøllefjord skole er en fulldelt barne- og ungdomsskole. 
 
Lebesby skolekrets 

 Alle barn i opplæringspliktig alder som er folkeregistrert bosatt med adresse 
tilhørende postnummer 9717, 9740 og 9742 sokner til Lebesby 
oppvekstsenter. 

 Lebesby oppvekstsenter er en flerdelt barne- og ungdomsskole. 
 Elever folkeregistrert bosatt på postnummer 9717 vil få sitt opplæringstilbud 

ved Lebesby oppvekstsenter. Dette innebærer bruk av vertsfamilie, dette skal 
skje etter nærmere avtale med elev og familie. 

 Lebesby kommune kan vurdere annen løsning for de som er folkeregistrert 
bosatt på 9717 i form av gjesteelevordning i Porsanger kommune. 

 
 

§ 2.2 Vedlikehold av Lokal forskrift om skolekretsgrenser  

Oppvekstsjef har fått delegert 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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3. Rutiner for vedtak og saksbehandling 
Rutinene omfatter alle barn med rett og plikt til grunnskoleopplæring jamfør 
Opplæringsloven § 2-1.  Retten utløses når det er sannsynlig at barnet vil oppholde 
seg i Norge i minst tre måneder, mens plikten utløses når barnet har bodd tre 
måneder i Norge.  
 
Rutinene har hovedvekt på alle forhold som reguleres av Opplæringsloven § 8-1, 
Skolen. Det betyr i hovedsak saksbehandlingsrutiner om skoleplassering, behandling 
av klager og søknader om skolegang ved andre skoler, samt i forbindelse med  
endring av Lokal forskrift om kretsgrenser.  
 

3.1 Ansvarsfordeling  

 Oppvekstsjef er gitt fullmakt til å ha et overordnet ansvar for å forvalte vedtatt 
forskrift.  

 Rektorene er gitt fullmakt til å fatte vedtak om opptak av elever med 
bostedsadresse innen egen skolekrets, slik den er definert i vedtatt forskrift.  

 Oppvekstsjef er gitt fullmakt til å fatte vedtak i søknader om å gå på skole 
utenfor opprinnelig skolekrets, og behandling av alle klager i forhold til 
vedtatt forskrift.  

 

3.2 Vedtak om skoletilhørighet 

 Kommunen er ikke pålagt å fatte enkeltvedtak om skoletilhørighet når det 
foreligger lokale forskrifter om hvilke områder som sogner til den enkelte 
skole. 

 Kommunen må fatte vedtak om skoletilhørighet hvis foreldrene ber om dette. 
 Når det ikke er fastsatt forskrift om hvilke områder som sogner til den enkelte 

skole, må kommunen alltid fatte enkeltvedtak om hva som er nærskolen til 
eleven. 

 

3.3 Vedtak om skoleplass for kommende førsteklassinger  

 Den enkelte skole er ansvarlig for å sende ut informasjon om innskriving til 
alle kommende førsteklassingen som er folkeregistrert bosatt i skolekrets som 
sogner til de ulike skolene.    

 Når skolene har mottatt utfylt skjema for innskriving blir disse registrert. 
Skolene sender deretter ut informasjon til den enkelte elev.    

 
 

3.4 Utsatt eller fremskutt skolestart 
Oppvekstsjef er gitt fullmakt til å behandle søknad om utsatt skolestart. 

 Utsatt skolestart forutsetter sakkyndigvurdering fra PPT, jfr Opplæringslovens § 
2-1, tredje ledd.  

 Informasjon om innskriving sendes ut jamfør pkt.3.3 i forbindelse med 
skolestart påfølgende skoleår. 

 
Oppvekstsjef er gitt fullmakt til å behandle søknad om framskutt skolestart. 
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 Framskutt skolestart forutsetter sakkyndig vurdering, jfr Opplæringslovens § 2-
1, tredje ledd siste punktum.  

 Loven forutsetter at barnet må fylle 5år innen 1. april det året det skal begynne 
på skolen. Dersom søknaden innvilges, fatter oppvekstsjefen samtidig vedtak 
om skoleplass etter lokal forskrift. 

 

3.5 Vedtak om skoleplass for tilflyttende elever 

 Skolen som mottar flyttemelding, skal sammen med registreringsskjema sende 
brev med informasjon om skoleplass. Dette iht Opplæringsloven § 8-1, første 
ledd. 

 

3.6 Vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen  

 Oppvekstsjef er gitt fullmakt til å fatte vedtak om skoleplass utenfor 
skolekretsen etter søknad.  

 Når det er nødvendig å fatte vedtak om skoleplass ved skole utenfor 
skolekretsen, skal det tas hensyn til avstand til den aktuelle skolen, samt 
trafikale eller topografiske hensyn.  

 For at en slik søknad skal innvilges skal det foreligge særlige hensyn.  
 Dersom eleven går på skole i en annen skolekrets enn det eleven er 

folkeregistrert i, og dette skjer etter ønske fra eleven/foresatte, faller retten til 
gratis skoleskyss bort. 

3.7 Bytte av skole som følge av adresseendring  

 Hvis familier flytter internt i kommunen og dette medfører at eleven blir 
tilhørende en annen skolekrets, plikter foresatte umiddelbart å gi skolen 
beskjed.  

 Når en elev melder flytting ut av skolekretsen, skal tidligere skole varsle skolen 
som blir ny skole etter denne forskrift.  

 Mottakende skole sender brev til eleven med bekreftelse om skoleplass.  
 

3.8 Vedtak om skolebytte som tiltak etter Opplæringslovens § 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. 
 
I opplæringslingsloven §8-1 fjerde ledd fremgår følgende: 
 
Når omsynet  til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfeller flyttast til ein annan 
skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å 
flytte ein elev, skal ein ha prøvd ut 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 
uforsvarlig lang. 



7 
 

 
 I Lebesby kommune innebærer geografiske avstander at et skolebytte internt i 

kommunen ikke er mulig fordi dette vil føre til at eleven må bo utenfor 
hjemmet.   

 På bakgrunn av dette har ikke kommunen anledning til å fatte vedtak om 
eleven er nødt til bytte skole internt i kommunen. 

 
Kommunen kan imidlertid fatte vedtak om bytte av skole til nabokommune. 

 Vedtak om bytte av skole til nabokommune jamfør §8-1 fjerde ledd, kan fattes 
for elever ved Kjøllefjord skole. 

 I slike tilfeller vil det være aktuelt med overføring til Mehamn skole, da daglig 
skoleskyss er mulig å gjennomføre.  

 Det må foreligge en avtale mellom Lebesby – og Gamvik kommune før vedtak 
fattes.  

 I vedtaket skal det opplyses om den enkelte skoles forutgående arbeid. 
 Oppvekstsjef er gitt fullmakt til å fatte vedtak om skolebytte etter § 8a-1 , 

dette skal gjøres i tett dialog med foreldre og de aktuelle skolene. 
 

4. Klagebehandling  
Alle enkeltvedtak om skoleplass og avslag på søknader om skolegang ved annen 
skole kan påklages etter Opplæringsloven § 15-1 innen tre uker etter mottatt vedtak.  
 
Oppvekstsjef er gitt fullmakt til å behandle eventuelle klager på vedtak eller avslag på 
søknader om skoleplass.  
 
Dersom opprinnelig vedtak opprettholder, vil saken oversendes Fylkesmannen i 
Finnmark som fatter endelig vedtak. 
 


