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Endring av forskrift om skoletilhørighet - Ås kommune

Saksbehandler: Hildegunn Sandvik Saksnr.: 13/06016-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato: 26.02.2014
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Rådmannens innstilling:
1. ”Forskrift om skoletilhørighet Ås kommune, 26.02.2014” (Vedlegg 2) vedtas

som erstatning for ”Forskrift om skoletilhørighet Ås kommune, 11.02.2009
(Vedlegg 1).

2. Vedlegget Skoletilhørighet etter veinavn oppdateres i forbindelse med
kommende veinavnsaker.

Ås, 12.02. 2014

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Tidligere politisk behandling:
- Utv.sak nr. 3/09, sak nr. 09/42 (arkiv):

Forskrift om inntaksområder for skolene i Ås møtedato 11.02.2009

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Vedlegg:
- Vedlegg 1: Forskrift om skoletilhørighet av 11.02.2009
- Vedlegg 2: Forskrift om skoletilhørighet av 26.02.2014, med tilhørende vedlegg

Skoletilhørighet etter veinavn
- Vedlegg 3: Søknader skolebytte 2013 og 2014

Utskrift av saken sendes til:
Rådmannen
Oppvekst- og kultursjef
Alle skolene i Ås

http://www.as.kommune.no/getfile.php/860620.746.vbyaufscbe/09+02+11+HOK+protokoll.pdf
http://webserver01:9080/esakProd/general/startUp.do
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Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken
Ås kommune ønsker å klargjøre området skoletilhørighet for elever og foresatte. Det
er ønskelig at en oversikt over veinavn og skoletilhørighet ( Skoletilhørighet etter
veinavn ) knyttes sammen med forskriften, slik at foresatte enkelt kan finne ut hvilken
skole barnet sannsynligvis skal gå på.

Kommunen er inne i en periode med store elevkull som igjen gir
kapasitetsutfordringer. Noen av kommunens barneskoler vil tidvis ha fulle alderstrinn.
Rådmannen ønsker med denne forskriften å klargjøre hvordan kommunen vil, i
påvente av et eventuelt større endringsarbeid med skolekretsgrensene, løse
situasjoner med fulle alderstrinn.

Samtidig mottar oppvekst- og kultursjefen en økende mengde søknader om
skolebytte. Kommunen har allerede kriterier som legges til grunn for behandling av
søknad om endret skoletilhørighet, men vil med ny forskriftkonkretisere kriteriene og
sette disse opp i prioritert rekkefølge. Dette for å sikre likebehandling og
forutsigbarhet for foresatte.

Det er også gjort en endring i opplæringsloven som må fremkomme i forskriften.
Opplæringslovens § 8-1 tidligere andre ledd, ”Etter søknad kan eleven takast inn på
annan skole enn den eleven soknar til”, er nå endret til § 8-1 tredje ledd.

Skoletilhørighet
Det er ikke fritt skolevalg i Ås kommune. Elevene tildeles skoleplass ut i fra elevens
folkeregistrerte adresse, og gjøres i tråd med opplæringsloven § 8-1 første ledd:
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 .

For å gi god forutsigbarhet og informasjon til foresatte, ønsker rådmannen nå å
knytte vedlegget med veinavn ( Skoletilhørighet etter veinavn ) sammen med
forskriften. Hvert år tilkommer det nye veinavn i Ås. Rådmannen innstiller på at det i
veinavnsaker hvor nye veier er involvert, blir et eget punkt om skoletilhørighet. På
den måten kan Hovedutvalg for oppvekst- og kultur ta stilling til hvilken skole den nye
veien bør sogne til. Rådmannen mener en diskusjon i HOKrundt hvilken skole nye
veier bør sogne til vil være gunstig, spesielt i saker der veier ligger i grenseområder
til grunnkretsene og skolene inntaksområder. Endringer i vedlegget Skoletilhørighet
etter veinavn kan gjøres i etterkant av vedtaket i veinavnsaken.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*#%C2%A78-1
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Fulle alderstrinn –kapasitetsutfordringer
Kommunen er inne i en periode med store elevkull. Med unntak av Kroer, Brønnerud
og Nordby skole, har de fire andre barneskolene en nær forestående utfordring med
å ha nok elevplasser på enkelte alderstrinn. Fulle alderstrinn kan også forekomme
ved Kroer, Brønnerud og Nordby skole, men prognosene viser nå at det er det ved
Rustad og Solberg skoler dette først vil bli en utfordring. Rustad skole har allerede fra
høsten 2014 elevtall som viser at enkelte alderstrinn vil bli fulle. Fulle alderstrinn gir i
mange tilfeller ringvirkninger til resten av skolen, da det blir vanskelig å finne nok
klasserom til de andre alderstrinnene.

Rådmannen ønsker med denne forskriften å klargjøre hvordan kommunen vil, i
påvente av et større endringsarbeid med skolekretsgrensene, løse situasjoner med
fulle alderstrinn. Eksempelvis kan en skole ha 56 elevplasser på et alderstrinn, og 65
tilhørende elever. De 56 elevene som da får plass, velges ut fra kriteriene:

1. Søsken på samme skole som har samme folkeregistrerte adresse.
2. Geografisk avstand fra elevens folkeregistrerte adresse og til skolen eleven

sogner til.
Dersom det er to eller flere elever har tilnærmetlik avstand til skolen, vil det
også tas hensyn til trafikale forhold og avstand til alternativ skole.

De 9 resterende elevene tildeles skoleplass ved alternativ skole, som da vil være den
av naboskolene som har best kapasitet på det aktuelle alderstrinn. I Rustad skoles
tilfellet, kan det tenkes at både Kroer og Åsgård skole må ta i mot elever som etter
adresse sogner til Rustad.

Skolebytte
Oppvekst- og kultursjefen har de siste årene mottatt en økende mengde søknader
som skolebytte. Vedlegg 3 viser en oversikt over antall mottatte søknader om
skolebytte for hele 2013 og så langt i 2014. Elevers/ foresattes rett til å søke om
skolebytte er hjemlet i opplæringsloven § 8-1 tredje ledd: Etter søknad kan eleven
takast inn på annan skole enn den eleven soknar til .

For å sikre likebehandling av søknadene ønsker rådmannen å presisere kriteriene for
behandling av søknadene, og sette kriteriene opp i prioritert rekkefølge. Søknad om
skolebytte (også elever som ønsker å beholde en skoleplass etter flytting ut av
kretsen) behandles ut i fra følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

1. God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig fordeling av elever i kommunens
skolebygg.

2. Elevens dokumenterte særskilte behov, hvor valg av skole har vesentlig
betydning for elevens skolegang.

3. Foresattes ønske om at søsken skal gå på samme skole.
4. Geografiske og trafikale forhold

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*%20-%20%C2%A78-1#%C2%A78-1
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Det er spesielt punkt 2 som har behov for en presisering. Dette punktet het i tidligere
forskrift sosiale og/ eller medisinske forhold . Tendensen i søknadene har vært at
foresatte tok i bruk dette kriteriet til inntekt for egen del og ikke for eleven som var
intensjonen med dette punktet.

Rådmannen ønsker en prioritering av kriteriene slik at kommunen sikrer god
kapasitetsutnyttelse av kommunens skolebygg. Vedlegg 3 viser at de i mange av
søknadene om skolebytte, søkes fra skoler med god kapasitet til skoler med
begrenset kapasitet. Dersom det i søknaden kommer fram at kriteriet 2, 3 eller 4 er
oppfylt, vil da eleven kunne tilbys plass ved en av de andre naboskolene med ledig
kapasitet. Ved behov vil elever på samme måte kunne innvilges skolebytte, men
oppvekst- og kultursjefen vil etter ny forskrift velge hvilken skole eleven må bytte til ut
i fra ledig kapasitet. I punkt 2 Elevens dokumenterte særskilte behov ligger det også
at oppvekst- og kultursjefen må vurdere elevsammensetningen på det trinnet det
søkes til. Det kan være tilfeller der et alderstrinn har ledige elevplasser, men trinnet
har en elevsammensetning eller andre forhold som gjør at eleven som søker
skolebytte bør tildeles plass ved en annen skole enn den det søkes til.

Økonomiske konsekvenser:
Med forskriften ønsker rådmannen å utnytte kapasiteten til naboskolene, for skoler
med begrenset kapasitet. Konsekvensen ved ikke å gjøre dette, kan være at det må
opprettes ekstra grupper ved noen av barneskolene. Det kan ligge en potensiell
innsparing dersom kommunen kan unngå dette. Eksempelvis vurderer Rustad skole
å leie lokaler i arbeidskirken fra neste høst. Dette kan kommunen forsøke å unngå
ved å oversende elever fra Rustad skole til naboskolene.

Dersom enkeltelever blir henvist til annen skolen enn nærskolen kan dette utløse
skoleskyss. Dette kan medføre en ekstrautgift for kommunen, men ved å følge
kriteriet 2 i forskriftens punkt 4; elevens avstand til alternativ skole , mener
rådmannen at det ikke kan forventes betydelige ekstrautgifter til skoleskyss.

Kan vedtaket påklages?
Nei

Ikrafttredelse av vedtaket:
Straks vedtaket er gjort
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