
 

Rett til skoleplass og skolebytte 
Forskrift – hva betyr det? 

Skoleplass – ordninger i 3 kommuner og forslag til ny ordning 

Rett til skolebytte – forslag til ny ordning 

Høringsinnspill til saken 
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grunnskole 

 



Hva er en forskrift og hva innebærer det? 
• En forskrift er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en krets 

av personer. De vedtas av statsråd, fylkesting og kommunestyrer 

• Forskrifter er ofte regler for et bestemt område eller en problemstilling 

• De skal henge godt sammen med lovene og ha «hjemmel» i en lov 

• Kan ikke bryte mot lover 

• Må være nevnt i en lov 

• Forskrift om rett til skoleplass og rett til skolebytte har hjemmel i 
opplæringsloven 

• Forskrifter skal alltid sendes på offentlig høring - dvs. folk skal få lov å 
uttale seg før forskriften blir vedtatt  



Rett til skoleplass 
• Opplæringsloven bestemmer at kommunen skal tilby 

grunnskoleopplæring til alle barn som er bosatt i kommunen 

• Inntak til skolene i Asker kommune er i dag regulert på ulike måter 
avhengig av hvor i kommunen elevene bor. 

• Nærskoleprinsipp – geografisk nærmeste skole 

• Skolekretser/inntaksområder – bestemmer hvilke adresser som 
hører til hvilken skole 

 

• Forslaget til ny forskrift viderefører det som gjelder i de tre kommunene 

 



Rett til skoleplass – hva kan man uttale seg om? 
• Hvor store bør skolene være? 

• Hvor store investeringer bør kommunen gjøre? 

• Hva er akseptabel reisevei til skolen? 

• Er det ok at man ikke hører til den nærmeste skolen? 
 



Rett til skolebytte 
• Det foreslås at søknader om skolebytte hovedsakelig skal avgjøres ut 

ifra kapasiteten ved den skolen eleven søker seg 

• Dette har vært hovedregel i Hurum og Røyken 

• I tidligere Asker har det vært begrenset rett til skolebytte på 
barneskolen 

 

• Hvis det er få plasser, hvem skal da har førsterett? 

• Forskriften har med noen kriterier som rektor skal legge vekt på: 
søsken ved skolen, sosiale forhold, geografisk nærhet mm 



Rett til skolebytte – hva kan man uttale seg om? 
• Blir det mindre forutsigbart for skolene hvor mange lærere de trenger 

og hvor store bygg vi trenger? 

• Bør elever og foreldre få velge hvilken skole de vil gå på? 

• Har det negativ effekt i nærmiljøet hvis man ikke går på samme skole 
som barn i nabolaget? 

• Risikerer kommunen å få A- og B-skoler der elever søker seg vekk fra 
noen skoler og til noen andre? 

 



Høringsinnspill - oppsummering 
• Borgen-området, begrensning i rett til skolebytte er positivt for 

forutsigbarhet og utjevning av ulike oppsvekstvilkår  

• Borgen-området, redd for at elever skal søke seg vekk fra skolene jf. 
mangfold i elevbakgrunnen 

• Vettre – kan organiseringen som baseskole gjøre at elever og foreldre 
velger vekk skolen? 

• Drengsrud – negativt for nærmiljøet om barn ikke går på samme skole i 
et nabolag 
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• Hvor store bør skolene være og hvor store investeringer bør 
kommunen gjøre? 

• Hva er akseptabel reisevei til skolen? 

• Er det ok at man hører til en skole som ikke er den nærmeste? 

• Blir det mindre forutsigbart for skolene hvor mange lærere de trenger 
og hvor store bygg vi trenger ved fritt skolevalg? 

• Bør elever og foreldre få velge hvilken skole de vil gå på? 

• Har det negativ effekt i nærmiljøet hvis man ikke går på samme skole 
som barn i nabolaget? 

• Risikerer kommunen å få A- og B-skoler der elever søker seg vekk fra 
noen skoler og til noen andre? 

 

 8 



 

Forskrift om skolerute 
• Forslag om ferie og fridager og hvilke dager elevene skal gå på 

skolen 

• Dette er en forskrift og den skal sendes på høring 

 

Terje Larsen – kommunalsjef for 
grunnskole 

 



Skolerute – hva kan man mene noe om? 
• Hvor bør fridager plasseres? 

• Er det ok med halve skoleuker? 

• Bør vi har fridag etter Kr. Himmelfart? 

 

• I første omgang skal skoleruta sendes på høring, dvs. ungdomsrådet 
kan uttale seg senere også 

• Hvis ungdomsrådet har kommentarer til forslaget, vil de kunne følge 
forslaget som sendes på høring 
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