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Oppvekst- og kulturetaten

Retningslinjer for skoletilhørighet og konsekvenser for skoleskyss.
Kommunestyret har i delegasjonsreglement vedtatt å delegere myndigheten til:
Delegasjon etter opplæringsloven m/forskrifter
Kommunens myndighet etter Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova) av 17. juli 1998 m/forskrifter delegeres til oppvekst-/kulturstyret.
Opplæringsloven.
Kommunens myndighet etter opplæringslovens §§ 4A-1, 4A-2, 5.1, 5.7 og 7.1 delegeres til
rådmannen – som har videredelegert denne til oppvekstsjefen.

I saker knyttet til Opplæringslovens kapitel 7 og 8 er Fylkesmannen ankeinstans ved
eventuelle klager.
Hovedregelen for skoletilhørighet i Lindesnes kommune er nærskolen. Rådmannen
har delegert myndighet til å fatte vedtak i hht Opplæringsloven. Ved dispensasjoner
fra loven skal saken behandles i Oppvekst- og kulturstyret når det gjelder
skoletilhørighet og skyss etter følgende 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 Lindesnes kommune er det to barneskoler og en ungdomsskole. Boområdene
sokner til de ulike barneskolene på følgende måte:
-

Barneskoleelever på 1.-7. trinn som bor sør for gamle kommunegrensen til
Spangereid sokner til Spangereid barneskole.
Barneskoleelever på 1. 7. trinn som bor nord for gamle kommunegrensen til
Sør-Audnedal sokner til Nyplass barneskole.
Alle ungdomsskoleelever på 8. – 10. trinn sokner til Lindesnes ungdomsskole
For elever som går på privatskole er det uavhengig hvor de bor i kommunen
og følges ikke av nærskoleprinsippet.

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.
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Lindesnes kommune skal vurdere hver enkelt søknad individuelt.
Kommunen vil føre en praksis som legger seg på en meget streng linje i forhold til å
imøtekomme ønsker fra foresatte vedrørende annet skolevalg enn nærskolen. Et av
formålene med disse retningslinjene er å angi kriteriene for hva som skal til for
eventuelt 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 ved den
gamle kommunegrensen mellom Spangereid og Sør Audnedal.
- 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.
Søknadsprosess om skoletilhørighet er som følgende:
1. Foresatte sender en søknad til Lindesnes kommune.
2. Saker som handler om skolebytte internt i Lindesnes kommune behandles av
rådmannen. Ved klage sendes saken til Oppvekst- og kulturstyret og hvis
vedtaket opprettholdes sendes saken videre til Fylkesmannen.
3. Saker som handler om skolebytte til annen kommune avgjøres av Oppvekstog kulturstyret. Ved klage sendes saken til Fylkesmannen.
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
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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”.
Lindesnes kommunen vil bære hele kostnadene til skyss dersom skolebytte innvilges
og begrunnes med:
- Søkeren 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 jf. Opplæringsloven §§71, 8-1 og 15-2. Samt Forvaltningslovens § 28. Klagen må framstilles, av søkeren,
inne 3 uker etter mottatt vedtak til Lindesnes kommune ved rådmannen. Dersom
rådmannen opprettholder vedtaket vil klagen bli oversendt til Fylkesmannen i VestAgder for endelig avgjørelse.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei.
Opplæringslovens § 7-1 sier følgende:
Elevar i 2. – 10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til
gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som
har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn
til veglengda.
Lindesnes kommune har en avtale om skoleskyss med Agderkollektivtrafikk og
forholder seg til gjeldene skoleskyssreglement som inngår i den avtalen. Oppdaterte
reglement finnes på hjemmesiden til Agderkollektivtrafikk.
Trygg Trafikk gir følgende anbefalinger:
• Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft
og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
• Øv på skoleveien sammen med barna.
• Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på
skolen hver sine dager.
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•

•

Barn bør være 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først
i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig
trafikkbilde.
Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle
nok til å sykle alene.

Kriterier som vurderes før en avgjørelse om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig
er følgende:
1. Differensiering sommer - vinter.
2. Manglende lys, gang- og sykkelsti.
3. Fartsgrense
4. Trafikkmengde
5. Lokalt trafikkfarlige steder
6. Elevens alder og modenhet
Hvis rekkefølgebestemmelsen i nye boligområder i henhold til elevens
bostedsadresse ikke er fulgt fra kommunens side får elevene automatisk rett på
skoleskyss ut 4. klasse. Administrasjonen har delegert myndighet til å håndtere saker
innenfor denne bestemmelsen.
Videre har administrasjonen delegert myndighet til å fatte vedtak for elever i forhold
til: «Veier hvor det ikke er gang- og sykkelstier får elever fra 1.-4. trinn innvilget fri
skyss fra 2 km».
Rutiner for søknad om gratis skoleskyss med begrunnelse i særlig farlig eller
vanskelig skolevei:
1. Foresatte sender søknaden til Lindesnes kommune.
2. Søknaden behandles av Oppvekst- og kulturstyret. Klagefrist 3 uker.
3. Eventuell klage sendes videre til Fylkesmannen.
Rutiner for søknad om gratis skoleskyss med begrunnelse i særlig farlig eller
vanskelig skolevei hvor:
1. Rekkefølgebestemmelsen i nye boligområder i henhold til elevens
bostedsadresse ikke er fulgt fra kommunens side. Elevene får automatisk rett
på skoleskyss ut 4. klasse ved å søke til nærskolen. Skoleledelsen fatter
vedtak i saken som sendes til søker med kopi til Agder kollektivtrafikk.
2. Veier hvor det ikke er gang- og sykkelstier får elever fra 1.- 4. trinn innvilget fri
skyss fra 2 km. Skoleledelsen fatter vedtak i saken som sendes til søker med
kopi til Agder kollektivtrafikk.
3. Eventuell klage behandles av Oppvekst- og kulturstyret. Klagefrist 3 uker.
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