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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Det ble i behandlingen av Rådmannens forslag til handlingsprogram gjort 
verbalvedtak om at det åpnes for mer fleksible skolekretsgrenser. Det er ønskelig 
med en nærmere avklaring om hvilke endringer som skal gjøres i Forskrift om 
skoletilhørighet, og fra når disse endringene skal gjelde. Rådmannen ber derfor om 
det settes opp 2 alternative endringer til forskrift om skoletilhørighet.  
 
Fakta i saken: 
Rådmannen viser til kommunestyrets vedtak 12.12.2018, K- 91/18  
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 - 2022 med  
økonomiplan 2019 
 
Verbaldel punkt 13:  
Befolkningsvekst og forskyvninger i barnetallene utfordrer skolekapasiteten.  
Det åpnes derfor for mer fleksible skolekretsgrenser for å få bedre  
kapasitetsutnyttelse. Det forutsettes at rådmannen fortsetter arbeidet med nye  
prognoser og følger befolkningsutviklingen for skolekretsene nøye, slik at de  
nødvendige tilpasninger kan gjøres i god tid, og skoletilhørighet er forutsigbart. 

 
SAKENS BAKGRUNN 
Rådmannen ønsker en avklaring av verbalvedtaket, før forslag til endringer i Forskrift 
om skoletilhørighet  legges frem for hovedutvalget. Rådmannen vil i neste 
hovedutvalgsmøte innstille på å sende forslag til ny forskrift på høring til aktuelle 
høringsinstanser.  
 
Dagens praksis 
Alle elever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den skolen i 
nærmiljøet som elevene etter adresse sogner til, jf. opplæringsloven § 8-1 første ledd 
Tilhørighet avgjøres først og fremst av geografiske forhold, men i vurderingen av 
nærskolen skal det også tas hensyn til andre relevante forhold, som for eksempel 
søsken og skolens kapasitet. Nåværende forskrift avgjør hvilken skole som er 
elevens nærskole, ved å definere hvilke adresser som tilhører hvilke skolekretser.  
Elever i Ås får tildelt skoleplass ut i fra folkeregisteret adresse, men kan etter søknad 
tas inn ved en annen skole enn den eleven etter adresse sogner til, jf. 
opplæringsloven § 8-1 andre ledd. Andre ledd skal tolkes slik at foresatte kan søke 
om skolebytte for sin barn, men har ikke rett til å velge en annen skole enn den de 
sogner til. Skolebytte eller ønske om å beholde skoleplass dersom elev flytter ut av 
skolekretsen, kan i dag innvilges etter disse kriteriene:  

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 

https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-as-kommune.5423772-352947.html
https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-as-kommune.5423772-352947.html
https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-12-12-2018.350480.MD1I536432o1a84.pts.html
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven*#%C2%A78-1
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Kriteriene er satt opp i prioritert rekkefølge, der kapasitetsutnyttelsen anses som det 
viktigste kriteriet. Dersom kommunen ikke finner at ett eller flere kriterier er oppfylt, 
gis det avslag på søknad.  

Enkelte klassetrinn ved noen av kommunens grunnskoler er tidvis fulle. Dersom 
antallet elevplasser på alderstrinnet er fullt, får enkeltelever tildelt skoleplass ved en 
annen skole. Dette gjelder både ved innmelding i skolen (1. trinn), når elever kommer 
flyttende i løpet av skoleåret (uavhengig av trinn) og dersom elever skrives ut av 
skolen for eksempel på grunn av utenlandsopphold.  

Alternativ skole velges da ut i fra ledig kapasitet ved naboskolene. Hvilke elever som 
får plass ved skolen de etter adresse sogner til, velges ut i fra disse kriteriene i 
prioritert rekkefølge: 

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

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

 
Vurdering  
 
Alternativ 1: Åpne for mer fleksible skolekretsgrenser 
Det er et mål at skoletilhørighet skal være forutsigbart og at kommunen utnytter 
kapasiteten ved skolene best mulig. Dagens ordning med gitt skoletilhørighet etter 
adresse gir foresatte denne forutsigbarheten, men kan for noen oppleves som lite 
fleksibel. Dersom kommunen i større grad gir elever mulighet til å få innvilget 
skoleplass utenfor den skolekretsen eleven bor i, vil det kunne gi familier i Ås mer 
fleksibilitet ved at foresatte gis større mulighet til å velge hvilken skole eleven skal 
begynne på.  
 
Forutsetningen for skoleplass utenfor elevens skolekrets er at det er plass på det 
alderstrinnet det søkes til. Kommunen må bestrebe å utnytte ledige plasser på 
alderstrinnene på skolene i samme område (sentrum og nord), mot eventuelt det å 
måtte opprette en ekstra klasse/ gruppe på trinnet. Selv om en elev søker seg for 
eksempel fra Kroer til Rustad skole, som fra høsten 2019 har mange ledige 
elevplasser, kan det være en økonomisk belastning for kommunen dersom det fører 
til at Rustad skole må opprette en ekstra gruppe på det trinnet. Kapasitet handler vel 
så mye om lærerressursen, som det fysiske lokalet. Lærernormen pålegger 
kommunen et gitt antall elever per lærer (én lærer per 16 elever 1.-4. trinn og én 
lærer per 21 elever 5.- 10. trinn). Dersom antall elever utløser at skolen må ansette 
en ekstra lærer, vil dette føre til økte lønnsutgifter.   
 
Dersom det  skal åpnes for muligheter til å søke seg til andre skoler, anbefaler derfor 
rådmannen at kommunen holder fast i det første kriteriet som i dag anvendes ved 
skolebytter: God kapasitetsutnyttelse og hensiktsmessig  fordeling av elever i 
kommunens skolebygg. 
 
Rådmannen ser at det er et behov for en ny oppmåling av alle skolenes klasserom, 
for å kunne beregne kapasiteten på nytt. Ved å definere hvor mange elever hvert 
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klasserom tar, vil man lettere kunne administrere søknader om skolebytte/ endret 
skoletilhørighet.  
 
I tillegg til problemstillinger rundt fulle alderstrinn, vil fleksible skolegrenser med stor 
sannsynlighet få konsekvenser for utgifter til skoleskyss. Elever som bor mer enn 2 
km (1. trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn) fra skolen har rett til gratis skyss, jf. 
opplæringsloven § 7-1.  
Rett til skoleskyss i medhold av kapittel 7 i opplæringsloven har som mål å sikre 
retten til å gå på skolen i nærmiljøet. I Retten til skyss Udir-3-2009 vises det til en 
uttalelse fra daværende Utdannings- og forskingsdepartement til 
Sivilombudsmannen: "Utgangspunktet i opplæringsloven § 7-1 innebærer at eleven 
har rett til skyss til den skolen eleven til enhver tid går, uavhengig av hva som er 
nærskolen etter § 8-1.”  
 
I rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet står det videre at kommunen til en viss grad 
kan stille vilkår om skoleskyss, men at hovedregelen er at det ikke kan settes vilkår i 
forbindelse med vedtak om skoleskyss. "Når elevane etter kommunen sitt skjønn får 
gå på ein annan skole enn den som ligg nærast, eller som dei soknar til, vil det etter 
Utdanningsdirektoratet si vurdering kunne vere urimeleg at fylkeskommunen skal 
dekkje ekstrakostnadene ved ei slik avgjerd. Eksempel på dette vil vere ved byte av 
skole ved fritt val av skole eller at kommunen ikkje har klart å syte for eit 
tilfredsstillande psykososialt skolemiljø for einskilde elevar" (Udir-3-2009) 
 
Dersom kommunen åpner for at elever kan gå på andre skoler enn den som er 
definert som nærskolen, kan det føre til økte skyssutgifter for kommunen. Dette må 
evt. utredes nærmere.  
 
Alternative tolkninger av fleksible skolegrenser for å få bedre 
kapasitetsutnyttelse: 
 
Alternativ 2 
For en mest hensiktsmessig utnyttelse av kapasiteten mellom skolene ønsker 
rådmannen i sin vurdering å skille mellom barneskolene i Ås sentrum (Kroer, Rustad, 
Åsgård og Brønnerud) og Ås nord (Nordby, Sjøskogen og Solberg). Det betyr at 
fleksibiliteten ligger i at man bare kan søke seg til de skolene i området man bor i, 
sentrum eller i nord.  
 

- Fleksible grenser mellom skolene Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud 

(sentrumsskoler) 

- Fleksible grenser mellom skolene Solberg, Nordby og Sjøskogen (Ås nord) 

Ås kommune beholder nåværende skolekretser og elever får tildelt skoleplass etter 
folkeregistrert adresse. Elever som sogner til sentrumsskolene kan søke seg til andre 
sentrumsskoler. Elever som sogner til de 3 skolene i Ås nord, kan søke til disse 
skolene. Dersom det er plass på alderstrinnet det søkes til, uten at det utløser en ny 
gruppe på trinnet, får eleven plass.  
 
Dette alternativet forutsetter at Sjøskogen skole er utvidet til 2- parallell skole. I 
handlingsprogram for 2019 er det i kapittel 6.2 Investeringer for grunnskole G4 lagt 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§7-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§7-1
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/Udir-3-2009-Sarlege-problemstillingar-i-samband-med-retten-til-skyss/
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inn at modulene fra Åsgård skole skal flyttes til Sjøskogen sommeren 2020. Dette vil 
tilføre skolen 8 ekstra klasserom. 
 
Konsekvenser kan være: 

- Større fleksibilitet for elever og foresatte 

- Økte skyssutgifter  

- Ventelister ved enkelte klassetrinn ved noen skoler og administrasjon av disse 

- Få elever ved enkelte klassetrinn ved noen skoler og konsekvenser av dette 

igjen   

 
Alternativ 3 

- Fleksible grenser mellom skolene Kroer, Rustad, Åsgård og Brønnerud  

- Fleksible grenser mellom skolene Nordby og Sjøskogen for elever bosatt på 

Kjærnes og Togrenda. 

Forskjellen mellom alternativ 2 og 3 er at det kun er elever bosatt på Kjærnes og 
Togrenda som kan søke seg til henholdsvis Sjøskogen og Nordby skole.  
 
 I dette alternativet holdes skolekretsen til Solberg skole utenfor.  Dette begrunnes i 
Solberg skoles geografiske beliggenhet. Nordby og Sjøskogen er lettere å se under 
ett, mens Solberg ligger lenger unna.  
 
Konsekvenser kan være: 

- Større fleksibilitet  

- Økte skyssutgifter  

- Ventelister ved enkelte klassetrinn ved noen skoler og administrasjon av disse 

- Få elever ved enkelte klassetrinn ved noen skoler og konsekvenser av dette 

igjen   

- Unngå å endre skolekretsgrensene mellom Sjøskogen og Nordby, slik det har 

vært foreslått i sak om skolebehovsanalyse for Ås Nord. 

Alternativ 4 
Primær og sekundær skole. 
Ås kommune har tidligere praktisert ‘fleksible’ og ‘alternative’ inntaksområder. Det 
innebar at elevene ble tildelt skoleplass ut fra bostedsadresse, men ved 
kapasitetsproblemer ved primærskolen, ble elevene tildelt skoleplass ved en 
alternativ skole i nærmiljøet. Det var ikke valgfrihet mellom de to skolene, men 
dersom et alderstrinn var fullt, ble eleven tildelt plass ved alternativ skole.  
Hvilken skole som var alternativ skole, var definert i forskriften, se utklipp under:  
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Begrepet "fleksible inntaksområder" ble i sak 3/09 FORSKRIFT OM 
INNTAKSOMRÅDER FOR SKOLENE I ÅS endret til "alternative inntaksområder", 
men det innebar det samme. Det var kun enkelte gateadresser som hadde en 
definert alternativ skole. Rådmannen vurderer at dersom dette alternativet skal 
utredes videre, bør alle gateadresser i kommunen ha en alternativ/ sekundær skole, 
ikke kun utvalgte veier.  
 
 
Konsekvenser kan være: 

- Foresatte kan få valget mellom to gitte skoler. Dette kan gi både fleksibilitet og 
forutsigbarhet. 

- Vil kreve en del arbeid å kartlegge alternativ/ sekundærskole for alle 
gateadresser. 

- Skyssutgifter kan i større grad forutsees enn alternativ 1, 2 og 3, dersom man 
på forhånd definerer hvilke skoler foresatte kan velge mellom. 

 
Alternativ 5 
Opprettholde dagens forskrift om skoletilhørighet.  
 
Konsekvenser kan være: 

- Samme antall søknader om skolebytte og ressursbruk knyttet til dette 
- Forutsigbar kapasitet for hver skole da man i forkant av innmelding både har 

prognoser og tall fra folkeregisteret som sier noe om neste års 1. trinn 
- Skyssutgifter tilsvarende i dag  
- På sikt å justere enkelte skolekretsgrenser for å fordele elever mer 

hensiktsmessig  
  

 
Økonomiske konsekvenser: 
Fleksible skolegrenser kan føre til økte skyssutgifter og  lønnsutgifter ved ansettelser 
av flere pedagoger. 
 
Konklusjon  
Rådmannen legger fram en sak om endring i forskrift om skoletilhørighet etter at 
endringsforslaget har vært ute på høring.   
Før forslaget sendes ut på høring, ønsker rådmannen at det avklares nærmere hvilke 
endringer som skal gjøres i forskrift om skoletilhørighet, og fra når disse endringene 
skal gjelde. Rådmannen har foreslått 5 alternativer der man åpner for mer fleksible 
skolekretsgrenser, hvordan dette kan forbedrekapasitetsutnyttelsen, samtidig som 
det det gir foresatte forutsigbarhet. Rådmannen ber hovedutvalget til å vedta 2 
alternativer som kan sendes på høring. 


