
Forslag til revidert 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. Forskriften skal ivareta 
nærskoleprinsippet etter opplæringslova § 8-1 første ledd første punktum. 

§ 2 – Forskriftshjemmel 

Forskriften er gitt i medhold av opplæringslova § 8-1 første ledd andre punktum som gir kommunen 
myndighet til å gi forskrift om hvilke skoler de ulike områdene i kommunen hører til. 

§ 3 – Virkeområde 

Forskriften gjelder alle barn i grunnskolepliktig alder etter opplæringslova § 2-1 i Ullensaker 
kommune. Forskriften gjelder ikke friskoler og privat hjemmeundervisning. 

§ 4 – Definisjoner 

I denne forskriften menes: 

a) Skoletilhørighet: 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. 

b) Grunnkretser: Kommunen er delt inn i grunnkretser. Begrepet 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. 

c) Inntaksområde: Inntaksområdene består av grunnkretser og en eller flere grunnkretser 
utgjør en skoles inntaksområde. Elever bosatt i en skoles inntaksområde skal som hovedregel 
gis skoletilhørighet ved denne skolen etter nærskoleprinsippet i opplæringslova § 8-1.  

d) Grenseområde: 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 § 8. 

e) Skolekapasitet: Angir hvor mange elever det er plass til ved en skole det enkelte skoleår. 
Antall 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. 

f) Nærskoleprinsippet: Elevenes rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller den skolen 
i nærmiljøet som de hører til, jf. opplæringslova § 8-1. Vurderingen av hvilken skole som er 
nærmest skal ta utgangspunkt i geografiske forhold. Det skal også tas hensyn til andre 
forhold, for eksempel om søsken går på samme skole, kapasitet på skolene og farlig skolevei.  

 



§ 5 – Barnets beste 

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn etter forskriften. 

§ 6 – Vedtak om skoletilhørighet 

Elevene gis som hovedregel skoletilhørighet etter de inntaksområder som fremgår av § 8. 

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 § 4 bokstav d og omtale av grenseområdene under 
beskrivelsen av det enkelte inntaksområde i § 8. Det 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, 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, jf. opplæringslova § 8-1 tredje ledd 
• Eleven tildeles annen skoletilhørighet, jf. opplæringslova § 9 A-12 

Det kan avtales med nabokommuner at et område i kommunen hører til en annen skole i 
nabokommunen etter opplæringslova § 8-1 andre ledd.  

Skoletilhørigheten blir besluttet ved enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. § 2 første ledd bokstav b 
og skal behandles etter bestemmelsene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages 
til det organ som fattet vedtaket (underinstansen), jf. forvaltningsloven § 28 første ledd. 
Klageinstansen er for tiden Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

§ 7 – Søknad om endring av skoletilhørighet 

En elev kan etter søknad få annen skoletilhørighet enn det som fremgår av forskriften § 8, jf. 
opplæringslova § 8-1 tredje ledd. Søknad om endret skoletilhørighet skal fortrinnsvis fremmes innen 
15. mars det enkelte år. 

Søknad om skoletilhørighet i annet inntaksområde rettes til den skolen det søkes om plass ved. 

Vedtak om skoleplass ved annen skole enn det § 8 angir, er å anse som et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 

Inntaksområdene etter § 8 kommer til anvendelse ved tildeling av skoleplass der det ikke foreligger 
søknad om annen skoletilhørighet etter denne bestemmelsen. 

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 skal imøtekommes dersom det er kapasitet 
ved omsøkt skole, og når ett eller flere av følgende kriterier er oppfylt: 

 



• Elev som ved flytting ønsker å beholde skoleplassen og som har påbegynt 7. trinn og 10. trinn 
• Eleven har søsken ved samme skole 
• Geografiske og trafikale forhold 
• Andre tungtveiende personlige eller pedagogiske grunner. Med personlige grunner menes 

blant annet hjem- og familieforhold, følelsesliv og fysisk og psykisk helse.  

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. 

§ 8 – Inntaksområdene 

Forslag til forskriftsendring kommer når beslutning etter høringsrunden foreligger. 

§ 9 – 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. 

§ 10 – 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 2021/2022 

 

 

 

 

 

 


