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Innledning. 

Opplæringsloven gir ikke den enkelte kommune et pålegg om å ha lokal forskrift om 

skolekretser, men i de tilfeller det skal være en skolekrets i samarbeid med en annen 

kommune så er dette et krav. Porsanger kommune har et samarbeid med Kvalsund kommune 

for elever i Smørfjord-området. 

 

§ 1 Opplæringsloven  

 

§ 1.1 Hovedprinsipp  

I § 8-1 i Opplæringsloven, står det at:  

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. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering 

i Norsk Lovtidend gjeld ikkje. 

To eller fleire kommunar kan avtale at område i ein kommune soknar til ein skole i 

nabokommunen. Elles gjeld retten etter første ledd første punktum. Kommunane må gi 

likelydande forskrift om kva for område i kommunane som soknar til denne skolen. 

Kommunane skal opprette ein skriftleg samarbeidsavtale. 

Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. Når omsynet til 

dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den 

skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein 

elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole 

utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir 

uforsvarleg lang.  

 

§ 1.2 Andre aktuelle bestemmelser  

I tillegg vil følgende paragrafer i Opplæringsloven kunne ha innvirkning på hvilken skole en 

elev skal gå på:  

a) § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring.  

b) § 9a-1 Generelle krav.  

c) § 9a-2 Det fysiske miljøet.  

d) § 9a-3 Det psykososiale miljøet.  

e) § 15-1 Bruk av forvaltningslova.  

f) § 15-2 Særlege reglar om klageinstans.  
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§ 2 Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Porsanger kommune  

Lokal forskrift om kretsgrenser i Porsanger kommune angir hvilke områder i kommunen som 

sokner til de ulike skolene, også definert som skolekretser. Når det fattes vedtak om 

skoleplass tas det alltid utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i Folkeregisteret.  

Forskriften har til hensikt å sørge for faste kretsgrenser som bidrar til forutsigbare oppvekst- 

og læringsmiljøer. Dette igjen skal medvirke til å skape trygghet og gode nettverk for både 

elever og foreldre. Lokal forskrift tar stort sett hensyn til at elevene skal få skolegang ved den 

nærmeste skolen. Der det ikke er tilfelle, kan det være topografiske eller trafikkmessige 

hensyn som tilsier at det er mer hensiktsmessig å gi elever plass ved en annen skole. Videre 

skal forskriften bidra til å sikre en forsvarlig kapasitetsutnyttelse ved de ulike skolene for å 

sikre alle elever tilfredsstillende kvalitet i opplæringen. Av den grunn kan det også være 

hensyn til kapasitet som gjør at elever tildeles skoleplass ved andre skoler enn den nærmeste. 

Det kan av og til være nødvendig å endre på enkelte opptaksområder dersom forventet 

elevtallsvekst tilsier det. Foresatte kan søke om skoleplass på annen skole enn i den 

skolekretsen de er bosatt.  

Kommunestyret fatter vedtak om endring av Lokal forskrift om kretsgrenser i Porsanger 

kommune.  

 

§ 2.1 Skolekretser for barnetrinnene  

Porsanger kommune har tre skoler med barnetrinn; Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, 

Børselv skole og Lakselv barneskole. I tillegg er det ønskelig ut i fra barnas beste at det 

opprettes en skolekrets som sokner til Kokelv skole i Kvalsund kommune. 

 

§ 2.1.1 Lakselv barneskole.  

Alle elever som er bosatt i hjem som hører til postnummer 9700, 9709 og 9722 sokner til 

Lakselv barneskole.  

 

§ 2.1.2 Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter 

Alle elever i 1.-10. klasse som er bosatt i hjem som hører til postnummer 9710 samt elever 

bosatt i Olderfjord og Kistrand sokner til Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.  

 

§ 2.1.3 Børselv skole 

Alle elever 1.–10. klasse som er bosatt i hjem som hører til postnummer 9716 sokner til 

Børselv skole. 
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§ 2.1.4 Kokelv skole 

Fra Kvalsund kommune, alle elever som er bosatt i hjem med postadresse 9715. 

Fra Porsanger kommune, elever i 1.-10. klasse som er bosatt i hjem med postadresse 9713 

sokner til Kokelv skole, med unntak av elever bosatt i Olderfjord og Kistrand som sokner til 

Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter. 

 

§ 2.2 Skolekretser for ungdomstrinnet  

Porsanger kommune har tre skoler med ungdomstrinn, Lakselv ungdomsskole, Børselv skole 

og Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.  I tillegg er det ønskelig ut i fra barnas beste at det 

opprettes en skolekrets som sokner til Kokelv skole i Kvalsund kommune. 

 

§ 2.2.1 Lakselv ungdomsskole  

Alle elever som er bosatt i hjem som hører til postnummer 9700, 9709, og 9722 sokner til 

Lakselv ungdomsskole.  

 

§ 2.2.2 Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter 

Alle elever i 1.-10. klasse som er bosatt i hjem som hører til postnummer 9710, samt elever 

bosatt i Olderfjord og Kistrand sokner til Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter.  

 

§ 2.2.3 Børselv skole 

Alle elever 1.–10. klasse som er bosatt i hjem som hører til postnummer 9716 sokner til 

Børselv skole. 

 

§ 2.2.4 Kokelv skole 

Fra Kvalsund kommune, alle elever som er bosatt i hjem med postadresse 9715. 

Fra Porsanger kommune, alle elever i 1.-10. klasse som er bosatt i hjem med postadresse 9713 

sokner til Kokelv skole. 

 

§ 2.3 Vedlikehold av Lokal forskrift om skolekretsgrenser  

Rådmannen har ansvar for å foreta nødvendige og regelmessige beregninger av forventet 

elevtall, både kortsiktig og langsiktig gjennom fremskrevne prognoser, slik at eventuelle 

kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig. 
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§ 3 Omfanget av vedtak- og saksbehandlingsrutinene  

Rutinene omfatter alle barn som omfattes av rett etter Opplæringsloven § 2-1, Rett og plikt til 

grunnskoleopplæring. Retten utløses når det er sannsynlig at barnet vil oppholde seg i Norge i 

minst tre måneder, mens plikten utløses når barnet har bodd tre måneder i Norge.  

Rutinene har hovedvekt på alle forhold som reguleres av Opplæringsloven, § 8-1, Skolen. Det 

betyr i hovedsak saksbehandlingsrutiner ved behandling av klager og søknader om skolegang 

ved andre skoler, samt ved endring av Lokal forskrift om kretsgrenser.  

 

§ 3.1 Ansvarsfordeling  

Rådmannen har overordnet ansvar for å forvalte denne forskriften.  

Rektorene har ansvar for opptak av elever med bostedsadresse innen egen skolekrets, slik den 

er definert i denne forskriften.  

Rådmannen fatter vedtak i søknader om å gå på skole utenfor opprinnelig skolekrets, og alle 

klager i forhold til denne forskriften.  

 

§ 4 vedtak om skoleplass 

Lokal forskrift om skolekrets bestemmer hvilken skole eleven skal gå på.  

 

§ 4.1 Utsatt eller fremskutt skolestart 

Søknader om utsatt skolestart behandles av rådmannen. Utsatt skolestart forutsetter sakkyndig 

vurdering fra PPT, jfr Opplæringslovens § 2-1, tredje ledd. Dersom søknaden innvilges, 

opphever Rådmannen samtidig tidligere vedtak i henhold til . Nytt vedtak om skoleplass fattes 

i forkant av påfølgende skoleår etter gjeldende Lokal forskrift det året eleven starter 

skolegangen. 

Søknader om framskutt skolestart behandles av rådmannen. Framskutt skolestart forutsetter 

sakkyndig vurdering, jfr Opplæringslovens § 2-1, tredje ledd siste punktum. Loven forutsetter 

at barnet må fylle 5år innen 1. april det året det skal begynne på skolen. Dersom søknaden 

innvilges, fatter Rådmannen samtidig vedtak om skoleplass etter Lokal forskrift. 

 

§ 4.2 Skoleplass for tilflyttende elever 

Tilflyttende elever tilhører skolekrets i henhold til bostedsadresse, jamfør § 2. 
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§ 4.3 Vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen  

Rådmannen fatter vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen etter søknad. Når det er 

nødvendig å fatte vedtak om skoleplass ved skole utenfor skolekretsen, skal det tas hensyn til 

avstand til den aktuelle skolen, samt trafikale eller topografiske hensyn.  

For at en slik søknad skal innvilges skal det foreligge særlige hensyn.  

 

Dersom eleven går på skole i en annen skolekrets enn eleven er folkeregistrert, på grunn av 

ønske fra eleven/foresatte, faller retten til gratis skoleskyss bort. 

 

§ 4.4 Bytte av skole som følge av adresseendring  

I tilfeller der flytting internt i kommunen medfører at eleven blir tilhørende en annen 

skolekrets, plikter foresatte umiddelbart å gi skolen beskjed.  

Når en elev melder flytting ut av skolekretsen, skal tidligere skole varsle skolen som blir ny 

skole etter denne forskrift. Det kan søkes om skolegang ved tidligere skole eller annen skole 

ut fra særlige forhold. Rådmannen behandler eventuelle søknader. Dersom foresatte søker om 

skolegang ved annen skole, fortsetter eleven på tidligere skole til saken er sluttbehandlet.  

 

§ 4.5 Utsettelse eller fremskynding av skolebytte som følge av adresseendring  

Det åpnes for at eleven kan søke om å utsette skolebytte til innværende skoleår er fullført. 

Vedtak om utsatt skolebytte fattes av rådmannen i samråd med berørte skoler. Et slikt vedtak 

opphever ikke tilhørighet i ny skolekrets, men utsetter iverksettingen.  

Dersom det er ønskelig at elever begynner på ny skole før eleven faktisk har flyttet, er dette å 

anse som søknad om skolegang ved annen skole. Rådmannen behandler slike søknader.  
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§ 4.6 Vedtak om skolebytte som tiltak etter Opplæringslovens § 9a  

Opplæringsloven § 9a-1 fastslår at alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø 

som fremmer helse, trivsel og læring.  

Enkelte ganger kan det være nødvendig med et skolebytte for at elever skal få oppfylt sine 

rettigheter etter dette kapitlet. Dette er et alvorlig tiltak som iverksettes etter at alle andre 

tiltak er utprøvd eller vurdert som ikke hensiktsmessig av hensyn til enkelteleven. Vedtak om 

skolebytte etter § 9a-3 fattes av rådmannen etter tett dialog med skolene. I vedtaket skal det 

opplyses om den enkelte skoles foregående arbeid. 

Det kan også oppstå tilfeller der det er nødvendig at en elev bytter skole for å ivareta andre 

elevers rettigheter etter Opplæringsloven § 9a-3. Vedtak om dette fattes av rådmannen med 

hjemmel i Opplæringsloven § 8-1, tredje ledd. I vedtaket skal det opplyses om den enkelte 

skoles forutgående arbeid. 

 

I situasjoner hvor et skolebytte er nødvendig for at elev(er) skal få oppfylt sine rettigheter 

etter dette kapitlet, behandles søknadene av rådmannen.  

 

§ 5 Bestemmelse om ikraftsetting 

Denne forskriften er gjeldende fra xx.xx.xxxx 

 

§ 6 Klagebehandling  

Alle vedtak om skoleplass som følge av lokal forskrift om skolekretsgrenser, og avslag på 

søknader om skolegang ved annen skole kan påklages etter Opplæringsloven § 15-1 innen tre 

uker etter mottatt vedtak. Rådmannen behandler alle eventuelle klager på vedtak eller avslag 

på søknader om skoleplass. Dersom rådmannen opprettholder opprinnelig vedtak, vil saken 

oversendes Fylkesmannen i Finnmark som fatter endelig vedtak. 


