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Retningslinjer for skoletilhørighet og konsekvenser for skoleskyss
Kommunestyret har i delegasjonsreglement vedtatt å delegere myndigheten etter
Opplæringsloven til rådmannen og derfor behandler rådmannen søknader etter disse
retningslinjene. Fylkesmannen er ankeinstans ved eventuelle klager.
Hovedreglen for skoletilhørighet i Audnedal kommune er nærskolen. Rådmannen skal sikre
likebehandling og avgjør søknader om annen skoletilhørighet etter disse retningslinjer.
Hovedregel og mulighet til søknad følger av opplæringsloven § 8-1;
”(1) Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligger nærast eller ved den skolen i
nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om hva for skole dei ulike
områda i kommunen soknar til.
(2) 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.”
I Audnedal kommune er det to barneskoler og en ungdomskole. Boområdene sokner til de
ulike barneskolene slik:
-

-

Barneskoleelever på 1.-7. trinn som bor sør for Valandsbroa sokner til Konsmo
barneskole.
Barneskoleelever på 1.- 7. trinn som bor nord for Valandsbroa , samt langs
tilførselsveier som har endepunkt nord for Valandsbroa (Ytre Øydna, Høyland og
Iveland) sokner til Byremo barneskole.
Alle ungdomskoleelever på 8. – 10. trinn sokner til Byremo ungdomskole

I henhold til opplæringsloven § 8-1(se over) andre ledd kan foresatte, på vegne av sitt barn,
søke om å gå på andre skoler enn den skolen de sokner til; nærskolen. Audnedal kommune
skal vurdere hver enkelt søknad individuelt.
Kommunen vil føre en praksis som legger seg på en streng linje i forhold til å imøtekomme
ønsker fra foresatte vedrørende annet skolevalg enn nærskolen. Formålet med disse
retningslinjene er å angi kriteriene for hva som skal til for evt å innvilge skolebytte. Det kan
innvilges unntak fra hovedregelen; å gå på annen skole enn nærskolen, dersom ett eller flere
av følgende premisser er tilstede:
-

Eleven har over tid ikke har hatt tilstrekkelig sosial utvikling
For å sikre tilpasset opplæring. Begrunnet i for eksempel fasiliteter, størrelse på rom,
spesialutstyr,
For å sikre utbytte av spesialundervisning. Begrunnet i fasiliteter, størrelse på rom,
utstyr, gruppestørrelse,
Bosted ved skolegrensen og har sosial tilhørighet til ”den andre skolen”
Tilhørighet til annen sosial krets enn den nærskolen representerer. For eksempel ved

-

opphold, over tid, i annen barnehage enn den nærskolen sokner til. Dette vil i de fleste
tilfeller gjelde elever som bor i området Valandsbroa; grenseelever.
Når skolebytte er anbefalt av eksterne instanser grunnet særlige tungtveiende grunner.
Slike som overgrep og traumer.
Omvendt problemstilling kan ligge til grunn for å fortsette på skolen som ikke er
nærskole når familie som har bekreftet hus- eller tomtekjøp og skal flytte før
skoleslutt. Da kan eleven, etter søknad, fortsetter på skolen som ikke er nærskolen ut
skoleåret.

Konsekvenser for retten til fri skoleskyss:
Dersom skolebytte innvilges vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert om foresatte må bære
hele eller deler av kostnadene til skyss.
Utdanningsdirektoratet har i rundskriv av 3-09 pkt 6 skrevet følgende:
” Utdanningsdirektoratet meiner at reglane om vilkår i samband med skyss må tolkast slik at
hovedregelen er at det ikkje kan setjast vilkår i samband med vedtak om skyss. Det kan
likevel etter ei konkret vurdering gjerast unntak frå dette ut frå tilhøva i kvar einskild sak. Ved
vurderinga må det takast utgangspunkt i kva som er grunnlaget for å gå på annan skole enn
den næraste etter opplæringslova § 8-1 første ledd. Dersom byte av skole er eit tiltak for å
hindre mobbing eller sikre betre tilpassa opplæring, er det tale om tiltak for å sikre retten til
opplæring, og det vil då ikkje vere høve til å stille vilkår om at kostnadene til skyss må
dekkjast av dei føresette. Dersom eleven blir teken inn på ein annen skole for å halde oppe
kontakten med vener eller lette tilhøve for dei føresette, vil ikkje byte av skole nødvendigvis
vere eit tiltak for å oppfylle retten til opplæring. I slike situasjoner kan det vere lov å stille
som vilkår om at skyssen blir dekka av dei føresette.”
Utdanningsdirektoratet skriver videre at ” Dersom en elev ikke har hatt rett til skyss til
nærskolen, men søker seg til en annen skole, jf. §8-1 andre ledd, vil det kunne være rimelig at
foreldre selv dekker ev. skyssutgifter. Der det ikke går ordinær offentlig transport vil foreldre
selv måtte sørge for privat transport eller dekke utgifter til drosje. Dersom eleven derimot
allerede har rett til skyss til nærskolen, vil det etter omstendighetene kunne være urimelig at
foreldre må dekke hele skysskostnadene ved bytte av skole. Dette må bero på en konkret
vurdering”.
Audnedal kommunen kan, etter søknad, bære deler eller hele kostnadene til skyss dersom
skolebytte innvilges og begrunnes med:
-

Eleven har vært utsatt for alvorlig krenking eller mobbing og tiltak ikke ser ut til å ha
ønsket effekt
For å sikre tilpasset opplæring. Begrunnet i for eksempel manglende fasiliteter, rom,
utstyr
For å sikre utbytte av spesialundervisning. Begrunnet i manglende fasiliteter, rom,
utstyr
Eleven har krav på skyss til nærskolen, iht opplæringsloven §7 -1

Rettighetene vedrørende skolegang og skyss omfattes av opplæringsloven §§ 7 og 8. Vedtak i
disse sakene er et enkeltvedtak og kan påklages jfr opplæringsloven §§7-1, 8-1 og 15-2. Samt
forvaltingslovens § 28. Klagen må framstilles, av søkeren, inne 3 uker etter mottatt vedtak til
Audnedal kommune ved rådmannen. Dersom rådmannen opprettholder vedtaket vil klagen
bli oversendt til Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig avgjørelse.
Retningslinjene ble vedtatt av Kommunestyret 12.12.13.

