
Høring: Forslag til forskrift om skolekretsgrenser i Ørland 
kommune 
 

Skolekretsgrenser angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene. Når det 
fattes vedtak om skoleplass tas det utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i 
Folkeregisteret. 

Kommunen har i dag fire kommunale skoler med barnetrinn. I tillegg er det en privat skole i 
kommunen som ikke omfattes av denne forskriften, da den har inntak etter søknad og dermed 
ikke har egen skolekrets. 

Forskrift om skolekretsgrenser er hjemlet i opplæringslovens § 8.1 Som lyder:  

Elevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i 
nærmiljøet som dei soknar til.  

Nærskoleprinsippet defineres også av denne paragrafen.  

 

Ørland kommune har praktisert de tidligere skolekretsgrensene fra Bjugn og Ørland siden 
sammenslåingen av de to kommunene 1.januar 2020.  

Et vedtak fra fellesnemda om at det kan søkes om å gå på en annen skole enn nærskolen har 
ført til en liberal håndtering av søknader om skolebytte i Ørland kommune. Dette har i første 
rekke hatt betydning i området Ervika, der elevene sokner til Botngård barneskole, men der 
noen har søkt om å få gå på Opphaug skole. Et flertall av elevene som skal begynne på første 
trinn til høsten har søkt om å få gå på Opphaug skole. Alle disse søknadene er innvilget. Det 
er også innvilget flere søknader mellom de andre skolene i kommunen.  

En forskriftsfesting av skolekretsgrensene vil kunne føre til en endring fra den praksisen 
kommunen har i dag med å innvilge søknader om å gå på en annen skole enn nærskolen, til å 
kreve særlige grunner til å innvilge en slik søknad. Det skal utarbeides retningslinjer for 
hvordan denne typen søknader skal behandles.  

En forskrift om skolekretsgrenser bør ha en lang varighet. Dette for å unngå at kretsgrensene 
endres for ofte, da det kan føre til at søsken ikke går på samme skole eller at elever må skifte 
skole. Derfor må det være bærekraft i de kretsene som vedtas.  

Du kan lese mer om hva Utdanningsdirektoratet skriver om nærskoleprinsippet og 
skolekretsgrenser i en tolkningsuttalelse her:  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/Narskoleprinsippet-og-skolekretsgrenser/ 

 

Hensikten med forskriften 

Hensikten med en forskrift er å: 

- skape forutsigbarhet for innbyggere om hvilken skole elever sokner til 
- fordele ansvaret internt i kommunen 



- gi forutsigbarhet for hvordan avvik fra skolekretsgrensene skal behandles 

Forskriften viser også hvilket lovverk som er grunnlaget for å bestemme hvilken skole en elev 
skal tilhøre, og gir hjemmel for vedtak.   

 

Forslag til skolekretsgrenser 

Det følger av inndelingslova § 13 første ledd at lokale forskrifter og vedtekter skal fortsette 
å gjelde for vedkommende område «inntil dei blir endra» etter sammenslåing av kommuner.  

Selv om inndelingslova § 13 generelt hjemler videreføring av tidligere 
kommunale skolekretsforskifter i etterkant av kommunesammenslåing, kan det oppstå 
konflikt mellom vedtatte forskriftene fra tidligere kommuner og retten til å gå på nærskolen 
etter §8.1. 

Sivilombudsmannen kom med denne lovtolkningen i 2021:  

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Narskole-og-skolekretsgrenser/narskoleprinsippet-ved-
kommunesammenslaing/ 

 

 

Skolekretsgrensene i de tidligere kommunene ser ut til å komme i konflikt med retten til å gå 
på nærskolen, slik Sivilombudsmannen tolker det, i to områder i den nye kommunen.  

 

Området Ervika soknet til Botngård skoler i Bjugn kommune, men ligger geografisk nærmere 
Opphaug skole i den nye kommunen. Midtpunktet mellom Opphaug og Botngård skoler 
ligger omtrent ved Tinbua. Fra holdeplassen Ervik er det omkring 3,5 km til Opphaug skole 
og 6,1 km til Botngård skoler. Samtidig er det 8,3 km til Ørland Ungdomsskole som etter 
dette forskriftsforslaget vil være nærskolen når elevene skal på ungdomsskolen.  

Det kan være mer enn geografi som definerer nærskolen, og det kan være argumenter knyttet 
til andre aktiviteter og forhold som gjør at Botngård skole kan defineres som nærskole for 
elevene i Ervika. Fritidsaktiviteter kan for eksempel være et argument for dette.  

Det klareste grunnlaget for å definere nærskolen er likevel avstand. For å ivareta elevenes 
rettighet til å gå på nærskolen foreslås det derfor at elever med folkeregistret adresse vest for 
Tinbua i Ervik grunnkrets skal sokne til Opphaug skole. Dette vil også føre til at de sokner til 
Ørland Ungdomsskole.  

Elevtallet ligger på omkring 10 elever per årskull, og det er plass til disse elevene ved 
Opphaug skole og Ørland ungdomsskole. Opphaug skole vil komme svært nær maks kapasitet 
med dagens skolekretsgrense mot Brekstad barneskole. Det kan derfor vurderes om elever 
som er folkeregistrert i område Uthaug skal sokne til Brekstad barneskole. Brekstad har 
kapasitet til å ta imot disse elevene med dagens elevtall.   



 

Den røde streken er dagens kretsgrense, den blå streken er den foreslåtte grensen. 

NB: Grensen er ikke helt nøyaktig inntegnet.  

 

 

 

Det andre området som berøres er deler av Tørrem, Oksvoll, Steinvik og Hellem som har 
kortere reisevei til Vallersund Oppvekstsenter enn Botngård skoler. Fra Nes kirke er det 14 
km til Botngård skoler og 12 km til Vallersund Oppvekstsenter. På Myrvang (Ryskogveien 
471) er det omtrent like langt til begge skoler etter FV721, og på Dypfest veikryss er det 
omtrent like langt på FV6356.  

For å ivareta elevenes rettighet til å gå på nærskolen foreslås det derfor at elever med 
folkeregistret adresse i grunnkretsen Steinvik/Hellem og nordre del av Aune/Oksvoll/Tørum 
grunnkrets skal sokne til Vallersund Oppvekstsenter.   

 



 

Den røde streken er dagens kretsgrense, den blå streken er den foreslåtte grensen.  

NB: Grensen er ikke helt nøyaktig inntegnet.  

 

Grensene er foreslått slik at man tar hensyn til at elever fra samme barneskole sokner til 
samme ungdomsskole.  

Hvis du følger denne lenken kommer du til et kart som viser skolekretsgrensene slik de er i dag: 
https://qgiscloud.com/beehug/Skolekrets_Webmap/?l=Skolekretser_shp_poly&bl=Road&t=Skolekrets_Webmap&e=943964%2C9238809%
2C1214897%2C9379462 

 

Om høringen 

Forskrift om skolekretsgrenser skal vedtas i Ørland kommunestyre med hjemmel i 
opplæringsloven. For å sikre at saken er så godt opplyst som mulig før vedtaket gjøres skal 
saken sendes ut på offentlig høring. Det er Kommunestyret som sender forslaget ut på høring 
etter behandling i Utvalg for oppvekst og utdanning og i kommunestyret. Når høringen er 
gjennomført skal saken til ny behandling i Utvalg for oppvekst og utdanning før 
Kommunestyret vedtar forskriften om skolekretsgrenser.  

Skolestruktur og skolekretsgrenser berører i stor grad foreldre og nærmiljø, og derfor bør 
skolenes samarbeidsutvalg og FAU få uttale seg før vedtak om skolekretsgrenser fattes.  

Også andre som ungdomsråd, elevrådet, ansattes organisasjoner, leietakere og andre som kan 
ha interesse i saken, inviteres til å uttale seg. 

Kommunen ønsker innspill på alle deler av forskriftsforslaget, og spesielt om det er 
skolekretsgrenser som bør endres.  

Det skal gjennomføres folkemøter i berørte områder før høringsfristen.  

 



Kommunestyret tar sikte på å behandle forskriften høsten 2022.  

Frist for å gi høringsuttalelse er satt til 15.september 2022. 

Høringsuttalelser merkes med «Høringsuttalelse til forskrift om skolekretsgrenser i Ørland 
kommune» og sendes postmottak@orland.kommune.no eller til Ørland kommune, Postboks 
43, 7159 Bjugn. 

Du kan også sende inn ditt høringsinnspill elektronisk via e-Dialog (krever innlogging med 
BankID eller lignende). 

Eventuelle spørsmål kan rettes til administrasjonen 
ved kjetil.by.rise@orland.kommune.no eller på telefon 415 00 138 


