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Endring av skoletilhørighet 
 
Saksbehandler: Helen Ohnstad Saksnr.: 13/06016-4 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 04.06. 2014 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur            

 
 
Rådmannens innstilling: 
Elever som er bosatt i Tandbergveien, Tandbergåsen og Kråkstadveien 

(Tandbergløkka), i Ås kommune får endret skoletilhørighet fra Rustad skole til 

Nordby skole fra skoleåret 2014/2015. Når Solberg skole er ferdig utbygget, blir 

skoletilhørigheten Solberg skole, dersom elever fra dette området ønsker å gå på 

skole i Ås.  

 
 
Ås, 23.05. 2014 
 
 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Tidligere politisk behandling: 
Utv.sak nr. 3/09 
«Forskrift om inntaksområder for skolene i Ås» Møtedato 11.02.2009 
 
Utv.sak nr. 8/14 
 «Endring av forskrift om skoletilhørighet – Ås kommune»  Møtedato 26.02. 2014 
         
 
Vedtak i saken sendes til: 
Rådmannen 
Oppvekst- og kultursjefen 
Alle skolene i Ås 
 
 
 
  

http://www.as.kommune.no/saksdokumenter-1-halvaar-2009.4541433-99329.html#p15
http://www.as.kommune.no/offentlig-mote-hovedutvalg-for-oppvekst-og-kultur-26-02-2014.125478.MD1I210061o8f7b.pts.html
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Skoletilhørigheten for elever bosatt på Tandbergløkka i Ås er nå Rustad skole. 

Geografisk er Rustad skole lenger unna Tandbergløkka enn Solberg skole og noe 

lenger enn Nordby skole. Søk i Google maps viser at avstanden fra Tandbergløkka til 

Rustad er 8, 7 km, fra Tandbergløkka til Solberg er avstanden 5, 1 km og fra 

Tandbergløkka til Nordby skole er avstanden 8 km. Rådmannen mener at det er 

Solberg skole som naturlig bør defineres som Tandbergløkkaelevenes nærskole i Ås 

kommune. Skolen har imidlertid store kapasitetsproblemer inntil ny skole er ferdig 

utbygget. Rådmannen anbefaler inntil da å definere Nordby skole som disse 

elevenes nærskole. Grunnlaget for dette er kapasitetsproblemer ved 

sentrumsskolene i Ås. 

 

Fakta i saken: 
Det er ikke fritt skolevalg i Ås kommune. Oppvekst- og kulturetaten opplever en 

økende mengde søknader om skolebytte.  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″. Rådmannen vurderer det derfor viktig å 

endre skoletilhørigheten for Tandbergløkkaelevene. 

 

Ås kommune har en samarbeidsavtale med Ski kommune om at elever fra 

Tandbergløkka kan gå på Ski barneskole og Ski ungdomsskole. Det er det tradisjon 

for at beboerne på Tandbergløkka gjør. For skoleåret 2014/2015 har oppvekst- og 

kulturetaten mottatt en søknad fra foresatt fra Tandbergløkka om at det ønskes 

skoleplass på 1. trinn i Ås, men da ikke på Rustad skole. Familien ønsket primært 

Solberg skole, sekundært Nordby. Solberg skole ble ikke innvilget da det ikke er 

kapasitet på Solberg. Nordby skole har imidlertid kapasitet og familien har fått 

innvilget skoleplass der med utgangspunkt i generelle kapasitetsproblemer ved 

Rustad skole. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
Ås kommune betaler grunnbeløp til Ski kommune for alle elever fra Tandbergløkka. I 

tillegg betaler Ås kommune skyss for elever på 1. trinn og vinterskyss for elever fra 2. 

10. trinn.   

 
Det blir ingen økonomiske konsekvenser for kommunen for elever som ønsker å gå 

på Nordby/Solberg skole fra Tandbergløkka, dersom det blir et politisk vedtak om 

endring av skoletilhørighet. Eventuelle skyssutgifter vil det da være Fylkeskommunen 

som dekker.  

 
Alternativer: 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
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Elever fra Tandbergløkka skal fortsatt ha skoletilhørighet på Rustad skole. 

Fylkeskommunen dekker disse skyssutgiftene.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler en endring av skoletilhørighet for elevene fra Tandbergløkka 

til Nordby skole inntil Solberg skole er ferdig utbygget da dette er geografisk 

nærmere enn Rustad skole, og på grunn av kapasitetsproblemer ved Rustad skole.  

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Fra skoleåret 2014/2015 
 
 
 
 


