Kommunale retningslinjer for behandling av
søknad om skolebytte
Vedtatt i kommunestyret 15.06.17
Iveland kommune har to skoler, Vatnestrøm oppvekstsenter og Iveland skole.
Kommunen har ikke fritt skolevalg.
Formål
Retningslinjer for skolebytte skal ivareta opplæringslovens bestemmelser om rett til å gå på
den nærmeste skolen, og fravike dette ved søknad (opplæringsloven §8,1) på en best mulig
måte og sikre likebehandling i grunnskolene i kommunen.
Virkeområde
Retningslinjene omfatter begge grunnskolene i kommunen, og gjelder både innad i
kommunen, og ved søknad om skolebytte ut av kommunen.
Hjemmel:
Det går frem av opplæringsloven § 13-1 første ledd, at kommunen skal oppfylle retten til
grunnskoleopplæring for alle som er bosatt i kommunen. Grunnskoleelever har rett til å gå på
den skolen som ligger nærmest, eller den skolen i nærmiljøet som de sokner til, jf.
opplæringsloven § 8-1 første ledd. Etter opplæringsloven § 8-1 tredje ledd kan en elev etter
søknad tas inn på annen skole enn nærmiljøskolen. Denne bestemmelsen innebærer ingen
rettighet for den enkelte elev, kun en adgang for kommunen til å innvilge søknader. Det er
opptil kommunens frie skjønn å avgjøre om en elev skal få plass på en annen skole enn
nærskolen.
§8-1, fjerde ledd: Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen
eleven har rett til å gå på etter første ledd, dersom omsynet til dei andre elevane tilseier det.
§9a-1omhandler elevens rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Søknad om skolebytte
som kommer inn under denne paragrafen, vil kunne gi rett til skolebytte.
Om skolebytte i mobbesaker
Retningslinjer for skolebytte mellom grunnskoler i Iveland
Den enkelte elev kan etter søknad gis plass ved en annen skole enn nærmiljøskolen dersom
det er kapasitet ved den omsøkte skolen. Rektor må påse at elever med rett til plass ved
nærmiljøskolen går foran søknader om skolebytte.
 Dersom eleven flytter ut av skolens veiledende inntaksområde, kan eleven søke om å
få beholde plassen etter regler for skolebytte.
 Forhold knyttet til skyss og skolevei kan være grunnlag for skolebytte
 Særskilte forhold ved elevens læringsmiljø som hindrer at opplæringsloven §9a-1
oppfylles kan gi grunn for skolebytte.
Retningslinjer for skolebytte til skoler i andre kommuner
Iveland kommune samarbeider med andre kommuner i saker, hvor særskilte forhold gjør seg
gjeldende for eleven, og der kommunen ikke kan tilby eleven tilsvarende opplæring. Slike
forhold kan være:
 Nedsatt funksjonsevne og/eller særskilte opplæringsbehov hos eleven




Særskilte forhold ved elevens læringsmiljø som hindrer at opplæringsloven §9a-1
oppfylles.
Forhold knyttet til skyss og skolevei

Dersom søknad om skolebytte innvilges, gjelder vedtaket for resten av skolegangen ved
skolen.
Skyss
Ved skolebytte til annen skole enn nærmiljøskolen kan det stilles som vilkår at foreldrene
selv må dekke eventuelle utgifter, eller del av utgiften til skyss. Dette må gå frem av vedtak
om skolebytte.
Dersom skolebytte er et tiltak for å sikre retten til opplæring, som for eksempel å hindre
mobbing eller sikre bedre tilpasset opplæring ved nedsatt funksjonsevne og/eller særskilte
opplæringsbehov hos eleven, skal eventuelle kostnader til skyss ikke dekkes av foreldrene.
Alminnelige forvaltningsrettslige regler
Alle søknader om skolebytte skal behandles etter de alminnelige forvaltningsrettslige
prinsipper, som for eksempel:
- like tilfeller skal behandles likt
- det er ikke anledning til å legge vekt på utenforliggende hensyn
- alle momenter i begrunnelsen skal være saklige og relevante
- resultatet av avgjørelsen skal ikke være sterkt urimelig
- ingen avgjørelse skal være vilkårlig eller diskriminerende
Kommunal saksgang ved søknad om skolebytte
1. Søknad for foreldre med begrunnelse på hvorfor de søker.
2. Søknad sendes rektor ved skolen eleven går på.
3. Rektor kommenterer søknad i eget vedlegg og videresender søknad til kommunen for
behandling.
4. Søknad fra foreldre behandles av rådmannen som et administrativt vedtak.
Ved skolebytte ut av kommunen, tar kommunen kontakt med gjeldende kommune for
å avklare at de har mulighet for å ta imot eleven. Eventuell refusjonsavtale inngås.
5. Søknaden behandles med bakgrunn i opplæringsloven § 8.1, §9a-1, §9a-3 og
§13.1
6. Vedtaket sendes foreldre med kopi til skolen. Vedtaket kan påklages i henhold til
forvaltningsloven.
7. Ved klage:
Kommunen gjør en vurdering i henhold til forvaltningsloven dvs. at dersom det er
kommet inn nye momenter i saken, kan kommunen vurdere å behandle søknaden på
nytt. Eventuelt opprettholdes kommunens vedtak og saken sendes videre til ny
behandling hos fylkesmannen.

