
 

 

Unntatt offentlighet jfr. Ofl. § 13, Fvl. §13 og Ofl. §12 

 

Søknad om bytte av skole eller fortsette ved skole etter flytting 

 
Elevens navn: Fødselsdato: 

 

Skole: Klasse: 

 
Mors navn: Fars navn: 

 

Adresse:  Adresse: 

 

Eventuell ny adresse: Eventuell ny adresse: 

 

Mors telefonnummer: 

 

Fars telefonnummer: 

Ved delt foreldreansvar: Vennligst oppgi hvor barnet bor: 

Barnet bor _________% av tiden hos mor. Barnet bor __________% av tiden hos far. 

 
Søknaden gjelder: (sett kryss) 

1.  Bytte av skole ved innskriving i 1. klasse. 

2.  Bytte av skole i løpet av 1. – 10. klasse. 

3.  Fortsette ved skolen etter flytting til annen skolekrets i Lillehammer kommune. 

 

Eleven ønsker å bytte til/ fortsette ved                                                                 skole  
(stryk det som ikke passer) 

 

Kort begrunnelse for søknaden:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasjon du mener har betydning for søknaden, skal legges ved. 

 

 

 

________________  ____________________  ___________________ 
               Sted/ dato              underskrift foresatt                                                            underskrift foresatt 
 

Se utfyllende informasjon på neste side 

 

 

Utfyllende informasjon: 

 

Rektors påtegning (gjelder ikke innskriving i 1.kl) 



 

 

 
Rutiner og saksgang: 

 Alle søknader om bytte av skole leveres på skolen hvor barnet går eller er innskrevet. 

( gjelder ikke innskriving i 1. klasse) 

 Da det skal fattes enkeltvedtak, er det viktig at elevens navn og fødselsdato blir 

oppgitt.  

 Dersom en søknad omfatter søsken, skal det fylles ut ett skjema for hver elev. 

 Det er viktig at gammel og ny adresse blir oppgitt på søknaden. 

 Delt foreldreansvar må oppgis i søknaden. 

 Dokumentasjon du mener har betydning for søknaden, skal legges ved. 

 Elever som flytter til en annen skolekrets skifter automatisk skole. Det er da ikke 

nødvendig å søke om skolebytte. Flytting meldes til skolen, som sender flyttemelding 

til ny skole.  

 

 

Enkeltsaker og klageadgang: 

 Det fattes enkeltvedtak for alle søknader. Dersom søknaden ikke innvilges, skal 

enkeltvedtaket begrunnes. Enkeltvedtak kan i følge 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. 

 
 


