FORSKRIFT OM INNTAKSOMRÅDER FOR GRUNNSKOLEN I ULLENSAKER KOMMUNE
Fastsatt av Ullensaker herredsstyre den 10.12.2008 i sak 85/08, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 8.1. Endret i Ullensaker kommunestyre den 5.3.2012 i sak 24/12,
samt sak 83/13 den 2.12.2013.

§ 1 – Formål
Formålet med denne forskriften er å gi de foresatte størst mulig grad av forutsigbarhet om hvilken
skoletilhørighet elever i Ullensaker kommunes grunnskoler skal ha og å sikre en rasjonell og
kostnadseffektiv utnyttelse av eksisterende og planlagt skolekapasitet.
§ 2 – Definisjoner
Med skoletilhørighet for elev forstås enkeltvedtak etter opplæringslova § 8-1 om hvilken av
kommunens skoler eleven vil bli gitt undervisning ved.
Hvilken skole eleven skal gis skoletilhørighet ved, fastsettes på grunnlag av elevens
bostedsadresse. Kommunen er delt inn i grunnkretser og en eller flere grunnkretser utgjør en
skoles inntaksområde. Elever bosatt i en skoles inntaksområde skal som hovedregel gis
skoletilhørighet ved denne skolen.
Inntaksområdene består av grunnkretser. Begrepet ”grunnkrets” benyttes identisk med
Statistisk Sentralbyrås (SSB) bruk av begrepet, dvs. inndeling av landet i ”små, stabile og
geografisk sammenhengende enheter” til bruk for statistisk og administrativt formål.
Med grenseområder menes i denne forskrift et geografisk område hvor to eller flere
inntaksområder ligger tett på hverandre. Elever bosatt i grenseområder kan bli tildelt
skoletilhørighet ved en av flere alternative nærskoler nevnt i denne forskrift § 5.
Begrepet skolekapasitet angir hvor mange elever det er plass til ved en skole det enkelte
skoleår. Antallet elever ved en skole måles i antall vedtak om skoletilhørighet. Hvor mange elever
det er plass til ved en skole er angitt i skoleplanen. Skolens kapasitet for det enkelte år fastsettes
av hovedutvalget. Hovedutvalget skal i sitt vedtak se hen til blant annet skolebyggets fysiske
utforming, gruppenes antall og størrelser. Videre bør det holdes av plasser for å kunne tilby
nyinnflyttede elever i inntaksområdet plass ved skolen
§ 3 – Vedtak om skoletilhørighet
Elevene gis som hovedregel skoletilhørighet etter de inntaksområder som fremgår av § 5.
Retten til å gå på den skolen som ligger i det inntaksområdet eleven bor, er ikke absolutt. Ved
svingninger i elevtallet har kommunen anledning til å endre inntaksområdet slik at plass i
eksisterende skoleanlegg utnyttes.
Elever som bor i grenseområder kan gis skoletilhørighet ved alle de skolene som er nevnt for
dette inntaksområdet, se definisjon av grenseområder i § 2 og omtale av grenseområdene under
beskrivelsen av det enkelte inntaksområde i § 5, men skal som hovedregel gis skoleplass i eget
inntaksområde. Søsken skal som hovedregel gis tilhørighet ved samme skole.

Dersom det viser seg at kapasiteten ved den enkelte skole overstiges, kan kommunen gi elever
eller grupper av elever tilhørighet ved skole i et tilstøtende inntaksområde.
Vedtak om skoletilhørighet gjelder for hele elevens skoleløp, dog med blant annet følgende
unntak:







Elevens opplæringsplikt i Ullensaker kommune opphører
Eleven flytter ut av inntaksområdet
Inntaksområdet endres i forskriften
Eleven innvilges endret skoletilhørighet etter søknad
Eleven tildeles annen skoletilhørighet etter opplæringslova § 8-1 tredje ledd

Skoletilhørigheten blir besluttet ved enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jfr. § 2 og skal
behandles etter bestemmelsene om slike vedtak i forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til det
organ som fattet vedtaket (underinstansen). Klageinstansen er for tiden Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.

§ 4– Søknad om endring av skoletilhørighet
Elev kan etter søknad få annen skoletilhørighet enn det som fremgår av § 5. jfr. opplæringsloven
§ 8-1, annet ledd. Søknad om endret skoletilhørighet skal fortrinnsvis fremmes innen 15. mars det
enkelte år.
Søknad om skoletilhørighet i annet inntaksområde rettes til skolen man søker plass ved.
Vedtak om skoleplass ved annen skole enn det § 5 angir, er å anse som et enkeltvedtak
etter forvaltningslovens § 2b.
Inntaksområdene etter § 5 kommer til anvendelse ved tildeling av skoleplass der det ikke
foreligger søknad om annen skoletilhørighet – jfr. § 4.
Elever som flytter innen kommunen kan søke om fortsatt skolegang ved sin opprinnelig tildelte
skole.
Søknad om plass ved annen skole enn den eleven tilhører imøtekommes dersom
det er kapasitet ved omsøkt skole, når ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt:






tidligere elev som etter flytting ønsker å fullføre skoleåret/løpet
eleven har søsken ved samme skole
geografiske og trafikale forhold
andre tungtveiende personlige eller pedagogiske grunner

Samtykke til å gå på annen skole enn den eleven tilhører, kan også gis når det er åpenbart at
kapasiteten er god ved omsøkt skole.
Ved endret skoletilhørighet etter denne bestemmelsen må de foresatte, dersom det ikke
foreligger særlige grunner, selv dekke eventuelle skysskostnader.
Eventuelle vedtak om fri skoleskyss skal fattes samtidig med vedtak om endret
skoletilhørighet.

§ 5 – Inntaksområdene
Kommunen er delt inn i følgende inntaksområder.
1. Jessheim planområde – barneskolene
a) Algarheim skoles inntaksområde består av grunnkretsene 0802 Ekornrud 0803 Holm,
0804 Algarheim og 0805 Onsrud.
Grenseområder: Elever bosatt nord i grunnkrets 0804 Algarheim kan gis skoletilhørighet
ved Nordkisa skole. Elever bosatt sør i grunnkretsene 0704 Nordkisa og 0705 Jødal
(Nordkisa skoles inntaksområde) kan også gis koletilhørighet ved Algarheim skole.
b) Døli skolens og hørselssenter Døli skole og hørselssenters inntaksområde består av
grunnkretsene 0201 Døli og 0204 Jessheim Syd. Videre av grunnkrets 0202 Allergodt,
med unntak av del satt av til utbyggingsområde øst for areal satt av til friområdet i
kommuneplankart for 2008 – 2020, samt de deler av grunnkretsene 0205 Jessheim
sentrum og 0207 Gjestadhagan som ligger syd for Gardermovegen og Algarheimsvegen.
Grenseområder: Elever bosatt langs E6 i grunnkrets 0209 Kverndalen (Jessheim

skole inntaksområde) kan gis skoletilhørighet ved Hovin eller Døli skoler. Elever
bosatt sørvest i grunnkrets 0203 Jessheim øst og langs nordsiden av
Gardermovegen i grunnkretsene 0205 Jessheim sentrum og 0208 Grønbakk
(Jessheim skoles inntaksområde) kan gis skoletilhørighet ved Døli. Elever bosatt
sørvest i grunnkrets 0203 Jessheim Øst (Skogmo skoles inntaksområde) kan
også gis skoletilhørighet ved Døli skole.
c) Jessheim skole og ressurssenters inntaksområde består av grunnkretsene 0206
Jessheim nord, 0208 Grønnbakk, 0209 Kverndalen, 0210 Nordbymoen, 0211 Nordby
østre, 0212 Nordbytjern, og 0213 Vilberg.
Videre de deler av grunnkretsene 0205 Jessheim sentrum og 0207 Gjestadhagan som
ligger nord for Algarheimsvegen og Gardermovegen.
Grenseområder: Elever bosatt langs E6 i grunnkrets 0209 Kverndalen kan gis

koletilhørighet ved Hovin eller Døli skoler. Elever bosatt langs nordsiden av
Gardermovegen i grunnkretsene 0205 Jessheim sentrum og 0208 Grønbakk kan
gis skoletilhørighet ved Døli. Elever bosatt sør i grunnkrets 0213 Vilberg kan gis
skoletilhørighet ved Hovin skole. Elever bosatt nordøst i grunnkrets 0213 Vilberg
kan gis skoletilhørighet ved Mogreina eller Nordkisa skoler. Elever bosatt nord i
grunnkrets 0210 Nordbymoen kan også gis skoletilhørighet ved Gystadmarka
skole.
d) Skogmo skole og senter for tospråklig opplærings inntaksområde består av de deler av
grunnkretsen 0203 Jessheim Øst og 0803 Gystad som ligger sør for Algarheimsvegen.
Videre del av grunnkrets 0202 Allergot satt av til utbyggingsområde øst for areal satt av til
friområdet i kommuneplankart for 2008 – 2020.
Grenseområder: Elever bosatt sørvest i grunnkrets 0203 Jessheim Øst kan også gis
skoletilhørighet ved Døli skole.
e) Gystadmarka skoles inntaksområde består av grunnkretsen 0211 Nordby Østre.

Videre de deler av grunnkretsene 0203 Jessheim Øst og 0801Gystad som ligger nord for
Algarheimsvegen.
Grenseområder: Elever bosatt nord i grunnkrets 0210 Nordbymoen (Jessheim skoles
inntaksområde) kan også gis skoletilhørighet ved Gystadmarka skole.
f) Hovin skoles inntaksområde er grunnkretsene 0401 - Hovin, 0402 – Midtskogen, 0403 Sand Nord, 0404 - Sand Syd, 0501 - Garder, 0502 - Gardermoen og 0503 - Gardermoen
lufthavn.
Grenseområder: Elever bosatt langs E6 i grunnkrets 0209 Kverndalen kan gis

skoletilhørighet ved Hovin eller Døli skoler. Elever bosatt sør i grunnkrets 0213
Vilberg kan gis skoletilhørighet ved Hovin skole.
g) Nordkisa skoles inntaksområder består av grunnkretsene 0701 Hauerseter, 0702
Kopperud, 0703 Grøndalen, 0704 Nordkisa og 0705 Jødal.
Grenseområder: Elever bosatt på Lie i grunnkrets 0213 Vilberg (Jessheim skoles
inntaksområde) kan gis skoletilhørighet ved Nordkisa. Elever bosatt sør i grunnkretsene
0704 Nordkisa og 0705 Jødal kan også gis skoletilhørighet ved Algarheim skole
h) Mogreina skoles inntaksområde består av grunnkretsene 0601 Trandum, 0602

Elstad, 0603 Østli, 0604 Mogreina og 0605 Majorsæter.
Grenseområder: Elever bosatt på Lie i grunnkrets 0213 Vilberg (Jessheim skoles
inntaksområde) kan gis skoletilhørighet ved Mogreina.
2. Kløfta planområde – barneskolene
a) Bakke skoles inntaksområde består av grunnkretsene 0101 Brotnov, 0102 Bakke, 0103
Vesong, 0106 Ile, 0107 Kløfta øst avgrenset til sør for Kongsvingerveien og 0109 Tveiter.
Grenseområder: Elever bosatt rett nord for Gjerdrumsvegen i grunnkrets 0104 Kløfta og
0110 Averstad kan også gis skoletilhørighet på Bakke skole. Elever bosatt rett nord for
Kongsvingervegen i grunnkrets 0107 Kløfta øst kan også gis skoletilhørighet på Bakke
skole.
b) Åreppen skoles inntaksområde består av grunnkretsene 0104 Kløfta, 0105 Åreppen,
0107 Kløfta øst avgrenset til nord for Kongsvingerveien, 0108 Stanger, 0110 Averstad og
0111 Holum.
Grenseområder: Elever bosatt rett sør for Gjerdrumsvegen i grunnkrets 0102 Bakke og
0109 Tveiter og 0103 Vesong kan også gis skoletilhørighet på Åreppen skole. Elever
bosatt rett sør for Kongsvingervegen i grunnkrets 0107 Kløfta øst kan også gis
skoletilhørighet på Åreppen skole.
c) Borgen skoles inntaksområde består av grunnkretsene 0301 Ullensaker, 0302 Borgen,
0303 Flindrum, 0304 Kauserud og 0305 Rolstad.
Grenseområder: Borgen skole har for tiden ingen grenseområder.
3. Inntaksområder for ungdomsskolene

a) Allergot ungdomsskole: Elever fra Døli, Nordkisa og Skogmo skoler.
b) Nordby ungdomsskole: Elever fra Hovin og Jessheim skoler.
c) Midlertidig ungdomsskole Gystadmarka: Elever fra Algarheim, Gystadmarka og
Mogreina skoler.
d) Vesong ungdomsskole: Elever fra Bakke, Åreppen og Borgen skoler.
§ 6 – Annet undervisningssted
I perioder med underkapasitet eller bygningsmessige arbeider ved en skole, kan grupper av
elever fysisk bli gitt undervisning ved andre skoler enn den de har skoletilhørighet til.
§ 7 – Personell vedtaksmyndighet og gyldighet
Myndigheten til å fatte vedtak med hjemmel i denne forskriften tilligger rådmannen.
Myndigheten kan delegeres.
Forskriften trer i kraft fra skoleåret 2009/2010. Endring av inntaksområdene gis ikke virkning for
de som er elever i kommunens grunnskoler skoleåret 2008/2009.

