Retningslinjer for skolebytte ved kommunale grunnskoler i Lørenskog
kommune vedtatt av kommunestyret i KS-sak 091/15, gjeldende fra 1.
januar 2016. Endret av kommunestyret i KS-sak 076/17 og i KS- Sak KS023/21.
1) Formål
Formålet med retningslinjer er å bidra til forutsigbarhet og likeverdig behandling av søknader om
skolebytte.
2) 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. Forskrift om fordeling av elevene på grunnskolene i Lørenskog gir føring for
hvordan nærmiljøskolen defineres. Etter opplæringsloven § 8-1 tredje ledd kan en elev etter
søknad tas inn på annen skole enn nærmiljøskolen. Disse retningslinjene gir regler for behandling
av søknader om skolebytte.
3) Virkeområde
Retningslinjer for skolebytte gjelder for alle kommunale grunnskoler i Lørenskog, med unntak av
Rasta opplæringssenter.
4) Regler for skolebytte mellom grunnskoler i Lørenskog
Den enkelte elev kan etter søknad gis plass ved en annen skole enn nærmiljøskolen dersom
skolebytte anses hensiktsmessig ut fra en totalvurdering. Hensynet til en god elevsammensetning
skal tillegges vekt ved vurderingen.
Rektor må påse at elever med rett til plass ved nærmiljøskolen går foran søknader om skolebytte.
Ved rangering av søknader om skolebytte, gis prioritet til søknader som har begrunnelse i følgende:
• barnets beste
• elevgruppens beste
• søsken ved samme skole
• trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
• særskilte forhold ved eleven, elevens læringsmiljø eller skolen
• nærhet til skolen
Momentene er ikke rangert.
5) Angående skolebytte ved intern flytting i kommunen
Dersom eleven flytter ut av skolens veiledende inntaksområde, skal elevens nærmiljøskole vurderes
på nytt, og det skal fattes nytt vedtak. Ønsker foresatte at eleven skal fortsette på den gamle
skolen, må de søke om det. Foresatte søker om få beholde plass til rektor på skolen eleven har
gått ved.
Det betyr at eleven enten får et nytt nærskolevedtak eller et vedtak etter retningslinjer om
skolebytte.

6) Saksgang ved behandling av søknader om skolebytte mellom grunnskoler i Lørenskog, se
punkt 4.
- Søknad om skolebytte sendes til, og behandles ved den skolen som eleven ønsker plass ved. Ved
fordeling av elever på 1. og 8. trinn er søknadsfrist for skolebytte 1. mai.

- Søknader mottatt innen fristen skal behandles før søknader mottatt etter søknadsfristens utløp.
- Behandling av søknader mottatt etter fristen skal skje med utgangspunkt i søkerlisten ved den
enkelte skole. Skoleplass skal tildeles fortløpende og i samsvar med kriterier i punkt 4.
- En avgjørelse av om en elev skal få skolebytte eller ikke, er et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Dette medfører blant annet at avgjørelsen skal begrunnes, og at det er mulig å
påklage den.
- Dersom foresatte påklager vedtaket, skal klagen først behandles på nytt av skolen. Dersom
skolen opprettholder vedtaket, skal vedtaket sendes skolesjefen. Skolesjefen vurderer om vedtaket
skal endres eller oversendes til fylkesmannen for klagebehandling.
7) Regler for skolebytte til skoler som ligger i andre kommuner
Lørenskog 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
- ønske om elitetilpasset opplæring
Alle søknader vedrørende skolebytte til en annen kommune sendes til, og behandles av
skolesjefen. Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette medfører blant annet at
avgjørelsen skal begrunnes, og at det er mulig å påklage den. Klagen skal sendes til skolesjefen
som vurderer om vedtaket skal endres eller oversendes til fylkesmannen for klagebehandling.
8) Regler for å beholde skoleplass i Lørenskog kommune, dersom eleven flytter ut av
kommunen
- Dersom en elev flytter til en nærliggende kommune i siste halvår av 7. eller 10. klasse, kan
eleven få beholde skoleplassen i Lørenskog. Rektor ved den enkelte skole behandler saken, i
samsvar med kriterier i punkt 4.
9) Skyss
Ved skolebytte til annen skole enn nærmiljøskolen skal det stilles som vilkår at foreldrene selv må
dekke eventuelle utgifter 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, skal eventuelle kostnader til skyss ikke dekkes av foreldrene.
10) 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

11) Informasjon til foresatte om retningslinjer for skolebytte
Retningslinjene skal gjøres kjent for foreldre og foresatte, samt for ansatte hvert år ved
skoleårets begynnelse. Det skal årlig orienteres om retningslinjene i skolens rådsorgan.
Retningslinjene skal til enhver tid være tilgjengelig på skolens og kommunens netts

