Sigdal Kommune

Rutiner i forbindelse med skolestart på nærskole eller på
annen skole i kommunen
Bakgrunn:
Jf. opplæringsloven § 2.1 skal grunnskoleopplæringen starte det kalenderåret barna
fyller seks år. Barnet har iflg. opplæringslova § 8-1 rett til å gå på den skolen som
ligg nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Sigdal kommune har
i Kommunestyret 23.09.2010, sak 70/10 vedtatt en lokal forskrift om hvilke skole
elevene sokner til. Se vedlegg!
Målgruppe
•
•

Barn som fyller seks år i kalenderåret.
Barn som har fått utsatt skolestart fra forrige år.

Saksbehandling
Kommunen annonserer i lokalavisen at søknadsfrist for innmelding er 1. oktober og at
det er de foresatte som melder barnet inn.
Innmeldingsskjemaet kan hentes ut på kommunens hjemmeside eller kan fås ved
henvendelse til skole, barnehage og helsestasjonen. Skjemaet ligger også inne i heftet:
overgang barnehage – skole som leveres ut til alle 5- åringene i barnehagen.
Skjemaet sendes/leveres Skolekontoret. Foresatte får brev fra skolen med
informasjonsmøte på våren før skolestart.
Dersom hjemmet vil søke om skolegang på naboskole, skal en begrunnet søknad
sendes Sigdal skolekontor.
Skolesjef skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen
én måned, skal de foresatte ha skriftlig beskjed om grunnen til dette, og samtidig få
opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
Skolesjef fatter et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven § 2.
Klageadgang:
I følge Forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages. En eventuell klage skal sendes
til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre
endringer. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for
endelig klagebehandling og vedtak
Klagefrist:
Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunktet du/dere har mottatt dette vedtaket.
I klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette.
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Sigdal Kommune

KOMMUNAL FORSKRIFT:
Kretsgrenser for skolene i Sigdal kommune
I Opplæringsloven kapittel 8. Organisering av undervisninga heter det i § 8-1 Skolen
”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.”
I Sigdal kommune har skolene følgende opptaksområde:
Nerstad skole:

Grense sør følger kommunegrensen.
Grense nord vest for Simoa – til Ovestad.
Grense nord øst for Simoa – til etter avkjøring til Tukudalen.

Prestfoss skole:

Grense sør vest for Simoa – fra og med Ovestad.
Grense sør øst for Simoa – før avkjøring til Tukudalen.
Grense nord vest for Simoa – til Foss bru.
Grense nord øst for Simoa – til Haga.

Eggedal skole:

Grense sør vest for Simoa – fra Foss bru.
Grense sør øst for Simoa – fra Haga.
Grense nord – følger kommunegrensen.

Sigdal
Ungdomsskole:

Hele Sigdal kommune.

Dersom det er ønsker om å gå på skole i en annen krets enn den man tilhører, kan
foresatte søke kommunen om det jf. Opplæringsloven § 8-1.

Vedtatt av Kommunestyret 23.09.2010, sak 70/10.
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