Forskrift om skoletilhørighet Askim kommune
Fastsatt av Askim bystyre 21.03.2013 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.
61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8-1.

§ 1.
Inntaksområder
Inntaksområdene for skolene, jf. kart over inntaksområder datert februar 2013, blir å betrakte
som veiledende.
§ 2.
Utjevningsområder
I tillegg til de definerte inntaksområdene innføres det utjevningsområder som berører elever
som bor like nær to eller flere skoler.
§ 2-1.
Elever bosatt i utjevningsområder kan fordeles til de skolene det aktuelle
utjevningsområdet sokner til, jf. kartskisser datert februar 2013.
§ 2-2.
Hvert utjevningsområde har én primær og én sekundær skoletilhørighet. Den
sekundære tilhørigheten aktiveres når det gjelder å øke antall skolestartere ved den ene
skolen og redusere antallet ved den andre.
§ 2-3.

Utjevningsområder:
 Åslia (primært Grøtvedt, sekundært Korsgård).
 Grønliveien, Gressveien og østsiden av Edw. Ruudsgate (primært
Askimbyen, sekundært Grøtvedt).
 Furusethveien, Gamleveien (primært Askimbyen, sekundært Korsgård,
tertiært Moen).
 Boligene langs sørsiden av Hovsveien med tilhørende del av Ibsensgate
(primært Askimbyen, sekundært Moen).
 Sollia, Kalfaret, nordre del av Nybråtveien (primært Rom, sekundært
Askimbyen).

§ 3.
Tildeling av skoleplass
Rektorene/virksomhetslederne fordeler elever til den enkelte skole det året
eleven begynner i 1. klasse på skolen. Tidspunkt for tildeling av skoleplass kunngjøres ved
annonser og informasjon til de foresatte.
§ 3-1.
Det kan søkes om opptak ved annen skole enn det § 1 og § 2 angir, jfr.
opplæringsloven § 8-1, annet ledd. Veiledende søknadsfrist er 15. mars.
Søknad om skoleplass i annet tilhørighetsområde rettes til skolen man har fått plass ved.
Vedtak om skoleplass ved annen skole enn det § 1 og § 2 angir, er å anse som et
enkeltvedtak etter Forvaltningslovens § 2b.
§ 3-2.

Ved tildeling og bytte av skoleplass for elever vektlegges:
 Avstand til skolen
 Foresattes eventuelle ønske om at søsken skal gå på samme skole
 Trafikale og sikkerhetsmessige forhold på skoleveien
 Sikring av et godt skoletilbud ved å utnytte ledig kapasitet

§ 3-3.
Elever som flytter innen kommunen etter at årets inntak er gjennomført,
begynner ved den skolen de sokner til etter § 1 og § 2.

§ 3-4.
Elever som flytter innen kommunen kan søke om fortsatt skolegang ved sin
opprinnelig tildelte skole. Kriterier for å beholde plass ved den opprinnelige skolen er de
samme som i § 3-2.
§ 4.
Tilpasninger ved skiftende rekrutteringssituasjon
Ved svingninger i elevtallet kan kommunen endre inntaksområdene i § 1 slik at kapasitet i
eksisterende skoleanlegg utnyttes for å sikre et godt skoletilbud. Dersom det viser seg at
kapasiteten ved den enkelte skole overstiges, kan kommunen overføre elever eller grupper
av elever til en nærliggende skolekrets.
§ 5.
Unntak på bakgrunn av sakkyndig vurdering
På bakgrunn av sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste kan det gjøres
unntak fra § 1. Det vises til Merknader fra Ot. prp nr. 46 (1997-98) til opplæringsloven § 8-1.
§ 6.
Retten til skyss ved skolebytte
Som hovedregel vil retten til skyss ved skolebytte i henhold til kapittel 7 i opplæringsloven
gjelde den skolen eleven til enhver tid går på. Skolen kan likevel etter en konkret vurdering i
enkeltsaker gjøre unntak fra hovedregelen avhengig av årsaken til skolebytte.
§ 7.
Ungdomsskolen
Askim ungdomsskole mottar fra 19.08.2013 avgangselevene fra alle barneskolene i
kommunen.
§ 8.
Informasjonsplikt overfor elever/foresatte
Forskriften skal gjøres kjent for elever/foresatte i rimelig tid før tildeling av
skoleplass. Forskriften med tilhørende kartmateriale publiseres på Askim kommunes
hjemmesider straks den er vedtatt.
§ 9.
Gyldighet/Ikrafttredelse
Forskriften gjøres gjeldende fra 01.10.2013 for alle grunnskoleelever i Askim kommune
med mindre det på vedtakstidspunktet er tildelt plass ved annen skole. § 7 trer i kraft fra
skolestart i august 2013.
§ 10. Administrative bestemmelser
Rådmannen gis myndighet til å foreta redaksjonelle og mindre endringer i forskrift om
skoletilhørighet for Askim kommunes grunnskoler, som for eksempel mindre endringer av
inntaksområder og utjevningsområder.

