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Rådmannens forslag til vedtak:
Lokal forskrift for skolekretser med tilhørende kriterier for skolebytte vedtas med virkning fra
og med skoleåret 2013/14.

Bakgrunn for saken:
Opplæringsloven § 8-1, første ledd regulerer hvilken skole i kommunen elevene skal gå på:
«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.»

Andre ledd av paragrafen slår i tillegg fast at:
«Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.»

Søgne kommune har tre barneskoler og to ungdomsskoler. Elevene får hver sine enkeltvedtak
om skoleplassering i forkant av 1. og 8.trinn. Man har per i dag ikke en lokal forskrift for
skoleplassering slik loven åpner for at man kan. Man har imidlertid lagt til grunn
nærskoleprinsippet i lovparagrafen, samtidig som man også har tatt imot søknader om
skolebytte. Kommunen har ikke fritt skolevalg, men har vært positiv til søknader om skolebytte
dersom innvilgelse ikke har medført problemer for skolen/kommunen, for eksempel i form av
risiko for klassesprekk. I 2011 skriftliggjorde administrativ skoleeier de rutiner og
retningslinjer man på det tidspunkt praktiserte.
Bakgrunnen for å legge fram forslag om lokal forskrift er todelt:
a) Det har vokst fram et behov for å formalisere og tydeliggjøre lokale retningslinjer ved
behandling av søknader om skolebytte. Det er behov for avklarte, etterprøvbare
kriterier som er politisk forankret, og som kan bidra til forutsigbarhet og
likebehandling.
b) En tydelig og utvetydig avklaring av skolekretsgrenser vil gi elever, foreldre og
kommune forutsigbarhet.

En lokal forskrift vil kunne sikre innbyggerne forutberegnelighet, samt styre den kommunale
saksbehandlingen og sikre likebehandling. Forskriften skal avklare hvordan nærskoleprinsippet
skal ivaretas for den enkelte elev i kommunen.
Saksutredning:
Skolekretsgrensene slik de i dag blir praktisert vil i all hovedsak fortsette med foreslått
forskrift. Det er snakk om en presisering og formalisering i forhold til grenseområder. Det bør
være størst mulig forutsigbarhet for foreldre og elever når det gjelder hvilken skole de ulike
områdene i kommunen sogner til.
Av ulike grunner kan en kommune likevel se seg nødt til å ta nye grep, for eksempel på grunn
av endringer i elevgrunnlaget eller bygging av nye skoler. Det kan derfor ikke utelukkes at
endringer i skolekretsgrenser kan finne sted i løpet av de neste 10-15 årene. Dersom Tangvall
skole utvides, kan det for eksempel være naturlig å vurdere en modell der alle elevene, ikke
bare Nygård skole, men også på Langenes skole skal til Tangvall skole på 8.trinn.
Opplæringsloven §8-1 omtaler nærskoleretten. Hvilken skole som er nærmest skal først og
fremst bli avgjort ut fra geografiske forholdi. I tillegg skal det tas hensyn til andre forhold.
Utdanningsdirektoratet har blant annet slått fast at topografiske forhold som elv, skog, farlig
vei og rasfare (herunder trygg skyssordning) kan tilsi at geografisk nærhet må vike for konkret
vurdert sterkere hensyn. Hvorvidt søsken er plassert på samme skole skal også tillegges vekt.
Forarbeidene til §8-1 i opplæringsloven, åpner dessuten også for at kapasitet kan være et
hensyn det kan legges vekt på i praktiseringen av nærskoleprinsippet. De samme forarbeidene
sier også at «skolen som ligger nærmest» ikke trenger å tolkes helt bokstavelig, det vil si «på
meteren».
Kommunen bør utnytte det handlingsrommet lovverket tillater for å sikre en fornuftig fordeling
av elever, slik at man så langt som mulig unngår klassesprekker og eventuelt brakker eller
mindre utbygging på en skole - samtidig som naboskolen har ledig kapasitet. En ekstra
klassedeling på et trinn vil innebære betydelige ekstrakostnader for kommunen.
Når det gjelder de tre barneskolene, er de i hovedsak to-parallellskoler, det vil si at det er to
klasser per trinn. Lunde og Nygård har ett og annet trinn med tre paralleller, og oppfattes å
være relativt tett opp mot kapasitet. Langenes skole har færrest elever, og er den av
barneskolene som har mest ledig kapasitet.
Selv om det ikke lengre er en lovfestet grense for klassedeling, praktiserer skolene 30 elever
som retningsgivende grense. Dette har blant annet å gjøre med størrelse på klasserom. § 8-2 i
opplæringsloven sier videre at klassegruppene ikke må være større enn det som pedagogisk og
sikkerhetsmessig forsvarlig. Under følger en oversikt over de siste tre årenes elevtall ordnet
klassevis, per skole:

Langenes skole
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
SUM

2010/11
39
38
39
43
37
54
40
290

2011/12
30
38
36
39
44
37
52
276

2012/13
42
29
39
33
40
41
37
261

Lunde skole
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
SUM

2010/11
51
29
45
62
53
59
51
350

2011/12
51
51
30
46
67
55
58
358

2012/13
51
50
50
30
45
66
58
350

Nygård skole
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
SUM

2010/11
45
40
45
37
52
51
53
328

2011/12
42
48
39
44
36
49
48
311

2012/13
58
41
47
40
45
33
49
316

Oversikten illustrerer at det innenfor ei ramme på to klasser per trinn er Langenes skole som
har størst ledig kapasitet, Eksisterende og planlagt utbygging i kommunen har dessuten sin
hovedvekt i de områdene som ligger nærmest Lunde og Nygård skolekrets, slik at det er grunn
til å tro at forskjellen i elevtall mot Langenes vil forsterkes de kommende 10-15 årene.
Oppsummert for barneskolene argumenteres det derfor for at områder der det kan være tvil om
nærskoleretten slår inn på Langenes eller Nygård skole, er det hensiktsmessig å tillegge
området til Langenes skolekrets. Et slikt område vil i første rekke være Åros-sletta. Her har
utgangspunktet vært at elevene sogner til Langenes skole, til tross for at et flertall av
boligadressene har en litt kortere skolevei til Nygård skole (ca 150-700 meter). Flere elever
har av ulike årsaker gjennom årene likevel fått skoleplass på Nygård skole. I forslaget
forskriftsfestes at området skal tilhøre Langenes skolekrets. Søgne-elva utgjør dessuten en
naturlig geografisk grense.
Med bakgrunn i at enkelte elever på Åros nå går på Nygård skole, og at foreldre som også har
kommende 1.klassinger vil ønske å ha alle barn på samme skole, vises det til forslag til
kriterier for søknader om skolebytte. Her foreslås søsken som ett av flere kriterier. Kriteriet vil
for dette området, for de få aktuelle elevene, kunne anvendes som en overgangsordning, slik at
søsken får gå på samme skole.

Når det gjelder ungdomsskolene, ble det gjort endringer i skolekretsene i januar 2012 (jf. sak
64/12 i Tjenesteutvalget). Grepet innebar at elever i Årosskogen og Åros-sletta ble overført fra
Tinntjønn til Tangvall skole. Det bidro til å jevne ut elevtallet til de to skolene, slik at begge
skolene ser ut til å ha grei kapasitet de neste årene. Rådmannen ser derfor ikke grunn til at man
på dette tidspunkt gjør endringer i skolekretsgrensene for ungdomsskolene. Det kan likevel
være hensiktsmessig å presisere grensen mellom Åros-området og østover mot Langenesområdet.
Ett område i kommunen ser i praksis ut til å har vært et såkalte «valgfritt område» gjennom
mange år. Dette gjelder Heimdal (krysset Tangvallveien/Lundeveien og Eiketjønnveien).
Områdene kjennetegnes av at avstanden til de to aktuelle barneskolene er omtrent like lang.
Det er uheldig at enkeltområder eventuelt kan oppleves å ha særrettigheter knyttet til skolevalg,
og derfor bør også dette området bli tillagt én bestemt skolekrets. Foreldre vil på lik linje med
foreldre i andre områder ha mulighet til å søke om skolebytte. For eventuelle foreldre i området
som har barn på Nygård skole, og som har kommende 1.klassinger, vil man i en
overgangsperiode, på samme måte som for Åros-området, kunne søke om skolebytte fra Lunde
til Nygård – med utgangspunkt i søskenkriterium.
Merknad:
I vedlagte forslag til ny forskrift er det sammenlignet med det som ble sendt ut til høring i april lagt inn et tillegg
til kriterier ved søknad om skolebytte underveis i barneskolen eller ungdomsskolen (se punktliste a-c helt nederst).
Tillegget er lagt inn som et resultat av det behovet for presisering skoleeier og PPT så i to konkrete søknader om
skolebytte på ungdomsskolen.

Vedlegg:
 Lokal forskrift om skolekretser i Søgne kommune
 Høringsuttalelser fra FAU (alle fem skoler) og Kommunalt foreldreutvalg
 Kart over skolekretsgrenser

Vedlegg

Lokal forskrift om skolekretser i Søgne kommune
Lokal forskrift er utledet fra opplæringsloven § 8-1:
«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.
Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.
Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle 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 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.»

Lokal forskrift definerer grensene for hver skolekrets, samt at kriterier for behandling av
søknader om skolebytte er avklart.
Følgende områder er tillagt hver enkelt skole (ikke en uttømmende adresseliste):
Langenes skole: Østlig del
 Området øst for Søgne-elva (fra Ytre Åros og til Berge). Bergeveien tilhører Nygård
skole.
Nygård skole: Sentral del
 Området vest for Søgne-elva, inkludert Klepland.
 Tangvallveien (t.o.m. nr. 86), Salemsveien, Fåmyråsen, Moneveien (øst for nr 68 og
71, dvs. f.o.m. nr 85),
 Sangvikveien øst for Birkedalsveien (Høllen Vest), Udjusveien og Vestrusveien.
 Bergeveien, Søgneveien og Toftelandsveien med tilhørende stikkveier
 Øyene
Lunde skole: Vestre del
 Eikeheia, Meieribakken og Lundeveien fra og med nr 2
 Moneveien (f.o.m. nr 68 og 71 og vestover)
 Eikeveien, Amfenes og Sangvikveien østover fram til Birkedalsveien/Høllen Vest
Tangvall skole: Sentral del
 Tilsvarende område som for Nygård skole
 Amfenes
 Sangvikveien
 Eikeveien (fra krysset Sangvikveien/Amfenesveien til krysset inn til Eikeheiveien)
 Meieribakken
 Grøvansveien f.o.m. nr 29 og østover.
 Fra Lundeveien 2 fram til krysset inn til Gamle Lundevei (t.o.m. nr 92)
 Åros-sletta (Ytre Åros, Årosveien, Gamle Årosvei), Røinåstunet og Årosskogen (fram
til gang-/sykkelvei mot Høgskoleveien)

Tinntjønn skole: Vestre og østre del
 Lundeveien vest for nr 92 (vest for krysset inn til Gamle Lundevei), Gamle Lundevei,
Lohneveien, Repstadveien
 Eikeveien nord for krysset inn til Eikeheiveien (inkludert Eikeveien nr 48)
 Grøvansveien vest for nr 29.
 Leireveien
 Langenesveien fra brua over Søgne-elva og østover.
 Stokkelandsåsen og Høgskoleveien
Kriterier i saksbehandling av søknader om skolebytte
Elever/foresatte kan søke om skolebytte.
1. For elever som skal begynne på 1. eller 8.trinn gjelder følgende kriterier:
a. Kostnader:
i. En innvilgelse av søknad skal i utgangspunktet ikke innebære økte
kostnader eller betydelig risiko for økte kostnader for kommunen. Økte
kostnader kan for eksempel knytte seg til klassesprekk. En vurdering av
klassesprekk vil måtte ta utgangspunkt i pedagogiske og praktiske
vurderinger (i første rekke elevgruppe/-sammensetning og størrelse på
klasserom, etc.). Det innebærer at det ikke trenger å være 30 elever for at
en søknad kan avslås med henvisning til risiko for klassesprekk.. Det
vises ellers til §8-2 i opplæringsloven om pedagogisk forsvarlige klasse/gruppestørrelser. Kapasitetsberegninger knyttet til ulike elevgrupper
kan variere fra skole til skole, og fra år til år.
ii. Det legges videre til grunn at innvilget søknad ikke skal gi ekstra
skysskostnader for kommunen. Innvilget søknad vil forutsette at
foreldre/elev selv er ansvarlig for skoletransport, selv om avstanden er
over 2 km (1.trinn) eller 4 km (2.-10.trinn), jf. opplæringsloven § 7-1.
b. Medisinske og/eller psykososiale forhold
Det åpnes for at medisinske eller psykososiale forhold, der særlige grunner taler
for en annen skole enn nærskolen, kan gi grunnlag for å innvilge søknad.
Kommunen vurderer om det er behov for å innhente skriftlig
dokumentasjon/vurdering fra PPT og/eller lege.
c. Søsken:
For elever med søsken på annen skole enn nærskolen, er det av betydning hva
som er grunnen til at søsken går på annen skole;
 Dersom eldre søsken har søkt og fått innvilget skoleplass på annen skole
enn nærskolen, har ikke yngre søsken rett til det samme. Kommunen vil
da vurdere søknaden opp mot punkt 1a over.
 Dersom eldre søsken ble plassert på en skole som den gang var definert
som nærskole, og kommunen har endret skolekretsgrensene senere, vil
ny søknad fra søsken kunne vurderes i forhold til nærskoleprinsippet.
Søknaden vil da kunne innvilges.
Veiledende frist for søknad om skolebytte 1. og 8. trinn: 15.mars.
2. For elever som søker om skolebytte underveis i barneskolen eller ungdomsskolen
gjelder følgende kriterier:

a) Elever som flytter internt i kommunen, men ut av skolekretsen, vil kunne få
innvilget søknad om å få fortsette på gammel skole. Eventuell rettighet til
skoleskyss vil da falle bort.
b) Psykososiale forhold:
Kommunen legger til grunn at terskelen for å få innvilget skolebytte er høyere
dersom det søkes om bytte underveis i barneskolen eller ungdomsskolen, enn i
forkant av 1. eller 8.trinn. En eventuell innvilget søknad tar utgangspunkt i følgende
forhold:
a. Eleven har så store psykososiale vansker på nåværende skole at dette går utover
læring og utvikling.
b. Skolen har sammen med foreldre/foresatte gått mange runder, over lengre tid, uten
å finne løsninger på nåværende skole. PPT har også vært involvert med tanke på
veiledning. Man har nå vanskelig for å se for seg aktuelle tiltak på skolen som ikke
er allerede er utprøvd.
c. Det er god grunn til å tro at et skolebytte vil forbedre den psykososiale siden ved
skoletilværelsen.

Kommunen vurderer om det er behov for å innhente skriftlig
dokumentasjon/vurdering fra PPT og/eller lege.

i

Se brev fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen i Nordland, av 04.02.13: «Nærskoleprinsippets betydning
for fastsettelse av skolekretsgrenser» http://www.udir.no/Regelverk/Tolkning-av-regelverket/Andretema/Narskoleprinsippets-betydning-for-fastsettelse-av-skolekretsgrenser/

Vedlegg

Høringsuttalelser april-mai 2013
FAU – Tangvall skole:
«Vi drøftet kort noen scenarioer som kunne oppstå, spesielt for elever som bor i grenseområdet
mellom Tangvall og Tinntjønn, ved Eikeheia, men vi hadde ingen innvendinger til forslaget og
sendte saken videre til KFAU for endelig høringssvar.»
FAU – Tinntjønn skole:
«Ingen merknader.»
FAU – Langenes skole:
"FAU Langenes har ingen merknader til forslaget til Lokal forskrift om skolekretser."

FAU – Lunde skole:
«Ingen kommentarer til den foreliggende sak.»

FAU – Nygård skole:
«Ingen merknader.»

Kommunalt foreldreutvalg (KFAU):

«KFAU stiller seg positiv til at det nå lages en egen forskrift om skolekretser i Søgne
kommune. Det skaper forutsigbarhet for foreldre som allerede har barn i barneskolen, og for de
som etter hvert skal skrive sine barn inn i skolen slik at det fremgår hvilken ungdomsskole
disse barna etter hvert vil bli overført til. Det kom frem bekymring om at elever på Langenes
kan søke seg til Tangvall som nærskole fremfor å følge intensjonen med overgang til
Tinntjønn. Men på spørsmål sier Liv Landås at Søgne kommune ikke nødvendigvis tolker at
«nærskole» betyr den skolen som ligger nærmest fysisk, men at når avstanden til skolen er så
lang som den er fra Langenes så vil både Tinntjønn og Tangvall kunne bli regnet som
nærskoler. Det ble også delt bekymringer for at det kan bli vanskelig å skifte skole hvis man
skulle ønske seg til en skole hvor vennene går. Liv Landås oppklarte dette også ved å si at det
er flere kriterier i forslaget til forskrift om skolekretser for å kunne bytte skole før skolestart, og
at så lenge det er plass og ikke er til vesentlig ulempe for skolen eller kommunen så burde dette
la seg gjøre.»

Skolekretser
Kretsgrense barneskoler
Kretsgrense ungdomsskoler

