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Kapittel 1 Innledning 

§1 Formål 

Forskriften skal ivareta elevers nærskolerett. Forskriften skal også bidra til rask, forutsigbar 
og likeverdig behandling av søknader, vedtak og klager på tildeling av skoleplass. 
 

§ 1-2 Lovgrunnlag 

Forskriften er gitt med grunnlag i opplæringsloven § 8-1, som sier at kommunen kan gi 
forskrift om hvilken skole de ulike områdene hører til.  
 

§ 1-3 Virkeområde 

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder bosatt i Ørland kommune. Forskriften 
gjelder ikke for barn som får opplæring i privatskoler eller privat opplæring i hjemmet. 
 

§ 1-4 Ansvar for behandling av saker 

1. Rektorene ved den enkelte skole har ansvar for tildeling av plass til elever med 
bostedsadresse innen egen skolekrets, som definert i denne forskriften (se kapittel to). 
 
2. Kommunen har ansvar for å behandle søknader om å gå på skole utenfor elevens skolekrets 
og behandle saker der det er mangel på plass på elevens nærskole. 
 
 

§ 1-5 Ikraftsetting 

Denne forskriften trer i kraft x.x.22 
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Kapittel 2 Skolekretsgrensene 

 

§  2-1 Skolekretsgrenser for barneskolene (1.-7. trinn) 

Brekstad barneskole 
 
Elever som har folkeregistrert adresse i grunnkretsene Kråkvåg, Storfosna, Garten, Beian, 
Grande, Hovde, Brekstad, Hårberg og Rønne sokner til Brekstad barneskoles skolekrets. 
 
Unntatt er elever som bor i bebyggelse langs veien «Ryggaunet» fra grunnkretsen Rønne.  
 
 
Opphaug skole 
 
Elever som har folkeregistrert adresse i grunnkretsene Uthaug, Innstrand-Døsvik, Opphaug og 
Austrått sokner til Opphaug skoles skolekrets. 
 
I tillegg sokner elever som har folkeregistrert adresse i bebyggelse langs veien «Ryggaunet» 
fra grunnkretsen Rønne, og elevene vest for Tinbua i Ervik grunnkrets til denne skolekretsen 
 
 
Botngård barneskole 
 
Elever som har folkeregistrert adresse i grunnkretsene Tarva, Været, Melstein, Adsen, Lysøya, 
Lysøysund-Tiltrem, Rømmen, Teksdal-Olden, Ny Jord, Gjølga, Eide, Botn-Helland, Seter-
Skavdal, Stuanes, Ervik, Botngård-øst, Botngård-vest, Koteng-Brandvik, Nes-Tøndel sokner til 
Botngård barneskoles skolekrets.  
 
Unntatt er elevene i Ervik grunnkrets som har folkeregistrert adresse vest for Tinbua.  
 
I tillegg sokner elever som har folkeregistrert adresse i Aune-Oksvoll-Tørum grunnkrets sør 
for Myrvang til Botngård barneskole.  
 
Vallersund Oppvekstsenter 
 
Elever som har folkeregistrert adresse i grunnkretsene Asserøy, Jøssund, Vallersund, Melum-
Val, Steinvik-Hellem, Aune-Oksvoll-Tørum sokner til Vallersund Oppvekstsenters skolekrets.  
 
Unntatt er elevene i Aune-Oksvoll-Tørum grunnkrets som har folkeregistrert adresse sør for 
Myrvang.  
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§ 2-2 Skolekretsgrenser for ungdomskolene (8. -10. trinn) 

Elever som har folkeregistrert adresse i Opphaug skoles og Brekstad barneskoles skolekretser 
sokner til Ørland Ungdomsskole.  
 
Elever som har folkeregistrert adresse i Vallersund Oppvekstsenters og Botngård barneskoles 
skolekretser sokner til Botngård Ungdomsskole. 
 

§ 2-3 Justering av skolekretsgrensene – endring i forskriften 

Kommunen skal foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet elevtall, både 
kortsiktig og langsiktig. Dette kan medføre behov for justeringer av skolekretsgrensene og 
endringer i forskriften. 
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Kapittel 3 Tildeling av skoleplass på nærskolen 

 

§ 3-1 Tildeling av skoleplass 

Alle barn får tildelt skoleplass på sin nærskole ut fra folkeregistrert adresse (se kapittel 2). 
 

§ 3-2 Tildeling av skoleplass på 1. trinn 

Tildeling av skoleplass for nye førsteklassinger skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev 
med informasjon om hvilken skole barnet hører til, sendes til barnets folkeregistrerte adresse 
i løpet av første kvartal året barnet skal begynne på skolen. Foreldre til barn som flytter til 
kommunen etter brevet er sendt ut, må kontakte barnets nærskole for tildeling av plass. 
 

§ 3-3 Tildeling av skoleplass på 8. trinn 

Tildeling av plass for elever på 8. trinn skal gjøres i god tid før skoleårets start. Brev med 
informasjon om hvilken skole eleven har rett til skoleplass ved sendes til elevens 
folkeregistrerte adresse i løpet av første kvartal samme år de skal begynne på 
ungdomsskolen.  
 

§ 3-4 Tildeling av skoleplass ved flytting 

Elever som flytter til ny skolekrets innad i kommunen, eller flytter inn i kommunen, tildeles 
skoleplass på sin nærskole av aktuell rektor når ny adresse er registrert i Folkeregisteret, 
eller det på annen måte kan dokumenteres at eleven har flyttet, eller vil flytte innen kort tid. 
Rektor bekrefter skoleplassen i et brev til elevens foreldre. 
 
 

§ 3-5 Tildeling av skoleplass ved mangel på plass på nærskolen 

Ved mangel på plass på nærskolen, behandles saken av Kommunalsjef for Oppvekst og 
Utdanning. Eleven tilbys plass på nærmeste skole hvor det er plass. Eventuelle skyssutgifter 
kan innvilges etter søknad, dersom vilkår for skyss er oppfylt (se opplæringsloven kapittel 
syv). 
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§ 3-6 Vedtak om skoleplass 

Elev/foreldre kan be om å få fastsatt i et enkeltvedtak hvilken skole eleven har rett til plass på 
(elevens nærskole). Det er kommunen som fatter slike vedtak. Det er klagerett på 
enkeltvedtak om skoleplass. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalteren 
er klageinstans. 
 
 

 

Kapittel 4. Skolebytte til annen skole enn nærskolen 

 

§ 4-1 Skolebytte 

Det er mulig å søke om skolebytte til annen skole enn den eleven hører til (nærskolen), jf. 
opplæringsloven § 8-1 tredje ledd. 
 

§ 4-2 Retningslinjer for skolebytte 

Kommunedirektøren fastsetter nærmere retningslinjer og kriterier for skolebytte. 
Retningslinjene og kriteriene skal bidra til å sikre god og likeverdig behandling av søknadene. 
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, herunder barns rett til et trygt og godt 
skolemiljø. Barnets stemme skal innhentes og tillegges vekt. Kapasitet på mottakende og 
avgivende skole skal vurderes.   
 

§ 4-3 Vedtak om skolebytte 

Kommunen fatter vedtak etter søknader om å gå på skole utenfor elevenes skolekrets. Det er 
klagerett på slike vedtak. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen. Statsforvalteren er 
klageinstans. 
 
 
 
 
 
 
 
 


