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Kommunale retningslinjer angående gjesteelever i Lebesby 
kommune.

Skolene i Lebesby kommune gir grunnskoleopplæring tl elever hjemmehørende i andre 
kommuner. Disse elevene blir defnerr som gjesreelever. Gjesreelevene kan deles inn i rre 
ulike karegorier.

1. Elever som skal ha er korrere opphold ved skolen, dvs under 15 dager og som ikke 
skal skrives inn i skolen.

2. Elever hvor der eter avrale mellom hjemkommune og Lebesby kommune er inngåt 
skriflig avrale om ar eleven skal få gå på skole i Lebesby kommune isredenfor sin 
hjemkommune.

3. Elever som barneverner i en annen kommune har plasserr i fosrerhjem i Lebesby 
kommune.

Lebesby kommune har utormer rerningslinjer som den enkelre skole og sekrormyndigher 
skal følge i når der gjelder gjesreelever i Lebesby kommune.

1. Elever som skal ha et kortere opphold ved skolen, dvs under 15 skoledager.

 Ordningen er baserr på avrale mellom skole og foreldre. 
 Eleven skrives ikke inn i skolen, og har med eger undervisningsplan for den akruelle 

perioden. 
 Skolen er ikke pliktg tl å ra imor gjesreleelver der der er snakk om elever som ikke skal 

skrives inn i skolen.
 Skolen kan avslå forespørsel om gjesreopphold hvis skolen vurderer ar skolen ikke har 

kapasirer tl å ra imor den akruelle eleven.
 Når skolen får henvendelse om gjesreelevopphold skal Skjema 1. informasjon om 

gjesreelevordning og skjema 2 informasjon om barner sendes tl foreldre. 
 Foreldrene skal fylle ur skjema 2 før skolen vurderer om de kan inngå avrale om 

gjesreelevordning.
 Skjemaer lagres i felles sak i ESA som oppretes av merkantl hverr år» Gjesreelev 

årsrall», der samles alle skjemaene uavhengig av skole. Tilgang tl å lese skjema gis kun tl
rekror ved akruell skole.

 Hvis skolen kan inngå avrale om gjesreelevopphold, skal skolen formidle
informasjon om ordensreglemenr samr annen informasjon som skolen mener er 
relevanr.

 Hvis skolen velger å avslå forespørsel om gjesreelevsopphold, skal dete gjøres i ESA og 
knytes tl skjema 2.

 Hvis der er forhold som gjør ar oppholder må avslutes, skal skolen gi informasjon 
munrlig tl foreldrene før der sendes ur en skriflig melding med henvisning tl 
informasjon som ble git i skjema 1 og skjema 2 som foreldene har signerr. Meldingen 
skrives i ESA og knytes tl skjema 2 som er arkiverr der.

2. Elever hvor det etter avtale mellom hjemkommune og Lebesby kommune er inngått 
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skriftlig avtale om at eleven skal få gå på skole i Lebesby kommune istedenfor sin 
hjemkommune.

 Det skal være inngått skriftlig avtale mellom Lebesby kommune og hjemkommunen 
til eleven om gjesteelevopphold utover 15 skoledager.

 Avtalen skal inngås mellom sektormyndigheten i Lebesbykommune og 
hjemkommunen til eleven.

 Eleven skal skrives inn i skolen, og skrives ut når han/hun slutter.
 Utgifter til grunnskoleopplæring skal dekkes av hjemkommunen, og beregnes med 

utgangspunkt i Kostratall, gjennomsnittkostnad pr. elev i Lebesby kommune. 
 Hvis eleven har behov for spesialundervisning skal dette dekkes i sin helhet av 

hjemkommunen.  
 Det er hjemkommunen som behandler søknad og spesialundervisning og som fatter 

enkeltvedtak.
 Lebesby kommune v/skolen er pliktig til å utforme IOP og lage årsrapport som skal 

også skal sendes til hjemkommunen.

3.Elever som barnevernet i en annen kommune har plassert i fosterhjem i Lebesby 
kommune.

 Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring.
 Det er foreldrene eller andre som har omsorg for barnet som har ansvaret for å påse at

barnet får den grunnskoleopplæringen den har plikt og rett til. 
 Det er kommunen som har ansvaret for at alle barn som er bosatt i kommunen får 

oppfylt retten til offentlig grunnskoleopplæring.
 Eleven skal skrives inn i skolen, og skrives ut når han/hun slutter.
 Utgifter til grunnskoleopplæring skal dekkes av hjemkommunen, og beregnes med 

utgangspunkt i Kostratall, gjennomsnittkostnad pr. elev i Lebesby kommune. 
 Skolen hvor eleven blir skrevet inn må sende melding til sektormyndighet om at det 

har mottatt elev som det skal sendes refusjonskrav for.
 Det er sektormyndighet som sender refusjonskrav til hjemkommunen.
 Refusjonskrav inntektsføres på den aktuelle skolen.
 Hvis eleven har behov for spesialundervisning skal dette dekkes i sin helhet av 

hjemkommunen.  
 Det er hjemkommunen som behandler søknad og spesialundervisning og som fatter 

enkeltvedtak.
 Lebesby kommune v/skolen er pliktig til å utforme IOP og lage årsrapport som også 

skal sendes til fosterforeldre, barneverntjenesten og oppvekstkontoret i  
hjemkommunen.


