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Retningslinjer om skolebytte for grunnskoler i Lillehammer kommune 
 

1. Hjemmel 
Lovhjemmel for retningslinjer for skolebytte er  

Opplæringsloven § 8-1 Skolen:  

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet 

som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar 

til.(…). Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.  

 

2. Formål 
Retningslinjene er virkemidler for å kunne ivareta bestemmelsene som gir elevene rett til å gå på den 

skolen de sokner til og til å fravike dette etter søknad (jf pkt 1) på best mulig måte og til å sikre 

likebehandling av elever i kommunen. 
 

3. Skolekretser 
Opptaksområdet for skolene defineres gjennom inndeling i skolekretser. Kommunens kretsgrenser ble 

vedtatt av kommunestyret 26.05.16 
  
4. Virkeområde 
Retningslinjene omfatter grunnskoler som eies og drives av Lillehammer kommune. 
 

5. Valg av skole. Skolebytte 
5.1 Søknad om skoleplass i annen skolekrets 

Den enkelte elev/foresatte kan søke om skoleplass ved annen skole enn det § 1 angir. Jf. 

opplæringsloven § 8-1, annet ledd. 
 

5.2 Tildeling av plass 

Kretsgrensene anvendes ved tildeling av skoleplass når det ikke foreligger søknad om annet skolevalg. 

Elever som søker om plass ved skole i annen skolekrets enn sin egen, kan tildeles plass dersom skolen 

har ledig kapasitet og med følgende begrunnelse: 

 Har søsken ved samme skole 

 Har særskilte behov av sosial karakter 

 Farlig skolevei 

 Ønsker å fortsette på opprinnelig skole etter å ha flyttet ut av kretsen 
 

Dersom bytte av skole er et tiltak for å hindre mobbing eller sikre bedre tilpasset opplæring, er det 

snakk om å sikre retten til opplæring (opplæringsloven § 9a-1). 

I slike tilfeller har man rett til skyss etter opplæringslovens § 7-1. 
 

5.3 Ved ønske om ikke å bytte skole når en flytter til annen skolekrets 

Hvis eleven flytter til annen skolekrets i løpet av skoletida, skifter eleven automatisk skole. 

Dersom eleven ønsker å bytte skole eller fortsette ved skolen etter flytting, skrives egen søknad. 

I slike tilfeller må foresatte dekke skyss selv.  
 

6. Enkeltvedtak og klageadgang 
Det fattes enkeltvedtak for alle søknader. Dersom søknaden ikke innvilges, skal enkeltvedtaket 

begrunnes. Enkeltvedtak kan ifølge Forvaltningsloven påklages innen 3 uker etter mottatt vedtak. En 

eventuell klage sendes til skolesjefen i Lillehammer kommune. Dersom vedtaket opprettholdes, 

videresendes klagen til Fylkesmannen i Oppland, som er endelig klageinstans. 


