
 

Forskrift om regler for tildeling av skolested og skolebytte for 
Fredrikstad kommunes grunnskoler.  
 
§ 1. Hjemmel  
Med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa 
(opplæringslova), § 8-1 1. ledd, har Fredrikstad kommune fastsatt forskrift om regler for 
tildeling av skolested og skolebytte for Fredrikstad kommunes grunnskoler.  
 
§ 2. Formål  
Reglene for tildeling av skolested og skolebytte for Fredrikstad kommunes grunnskoler er et 
virkemiddel for å kunne ivareta bestemmelsene som gir elevene rett til å gå på nærskolen og 
til å fravike dette etter søknad (jf. opplæringslovens § 8-1 3. ledd), på en best mulig måte.  
 
Forskriften skal også sikre en likeverdig behandling av søknadene om skolebytte og gi 
informasjon og forutsigbarhet i saksbehandlingen.  
 
§ 3. Virkeområde  
Forskriften omfatter Fredrikstad kommunes ordinære grunnskoler fra 1. til 10. trinn.  
 
§ 4. Inntaksområder og tildeling av skolested 
Nærskoleprinsippet slik det beskrives i opplæringsloven § 8-1 ligger til grunn for kommunens 
tildeling av skolested. Fredrikstad kommune har fastsatt inntaksområder for alle ordinære 
grunnskoler. Inntaksområdene er inndelt med utgangspunkt i avstand til skolen, geografiske 
og trafikale forhold. Kart over inntaksområdene ligger tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider.  
 

1) Kommunaldirektøren ved etatssjef skole tildeler skolested til alle elever før skolestart 
1. årstrinn og 8. årstrinn, basert på det inntaksområdet den enkeltes adresse ligger 
innenfor.  

2) Retten til nærmeste skole etter opplæringslovens § 8-1 er likevel ikke en absolutt rett 
til en bestemt skole. En begrensning kan være kapasitet ved skolen, og antall 
elevplasser på årstrinnet.  

3) Elever som flytter skrives inn ved ny nærskole. 
4) Eleven kan, i henhold til opplæringslovens § 8-1 og denne forskrift, etter søknad tas 

inn på annen skole enn den en sogner til (jf. §§ 5 og 6 i denne forskriften). 
Kommunes elektroniske søknadskjema (tilgjengelig på kommunens hjemmesider) 
benyttes. 

 
§ 5. Vilkår for behandling av søknader om skolebytte  
Dette punktet omhandler søknader om å bytte tildelt skolested før oppstart på 1. og 8. trinn, 
samt ønske om bytte av skole underveis i opplæringsløpet.  
 

1) Søknad om skolebytte sendes fagetat skole. Kommunaldirektøren ved etatssjef skole 
fatter enkeltvedtak i søknader om skolebytte.  

2) Søknader som begrunnes i forhold knyttet til elevens psykososiale skolemiljø må 

dokumentere at skolen har satt inn tiltak etter opplæringslovens § 9A-4. 

3) I tråd med FNs barnekonvensjon om barns rettigheter, artikkel 3, skal en vurdering av 

hva som vil være til barnets beste, vektlegges i vedtaket. Barn har også rett til å bli 

hørt i saker som gjelder dem. (jfr. Barnekonvensjonen artikkel 12) 

4) Vurderingen skal være individuell og konkret. Momenter som vektlegges: 

a. Gangavstand fra hjemmet til ønsket skole.  
b. Psykososiale og/eller medisinske forhold ved barnet. 
c. Søsken ved samme skole og som barnet har en sterk tilknytning til.  



 

d. Ved delt hjem, og hvor begge foreldrene er folkeregistret innenfor kommunen, 
kan foreldrene sammen velge hvilket av de to inntaksområdene som skal ligge 
til grunn for elevens nærskole. 

e. Skolens kapasitet. Også midlertidige kapasitetsbegrensninger som følge av 
oppussing eller utbygging kan tillegges vekt i vurderingen av kapasitet.  

f. Kommunens ønske om å bevare nærmiljøene rundt skolene. 
g. Hvorvidt skolebyttet påfører kommunen ekstra kostnader, for eksempel 

utgifter til skoleskyss. 
h. Barnets beste vektlegges på bakgrunn av en samlet vurdering ut fra punktene 

a. – g. ovenfor.   
 
En eventuell klage på vedtak med avslag på søknad om skolebytte, sendes til fagetat skole, 
og etatssjef skole foretar klagebehandling.  
 
§ 6. Vilkår for behandling av søknader om fortsatt skoleplass etter flytting  
Dette punktet omhandler søknader om fortsatt skoleplass etter flytting ut av skolens 
inntaksområde.  
 

1) Søknad om fortsatt skoleplass sendes rektor ved nærskolen/den skolen eleven 
fortsatt er elev ved. Rektor fatter vedtak på bakgrunn av søknaden. 

2) I tråd med FNs barnekonvensjon om barns rettigheter, artikkel 3, skal en vurdering av 

hva som vil være til barnets beste, vektlegges i vedtaket. Barn har også rett til å bli 

hørt i saker som gjelder dem. (jfr. Barnekonvensjonen artikkel 12) 

3) Ved søknad om skolebytte der elevens skolevei vil overstige skyssgrensen på 2 km 

for 1. årstrinn og 4 km for 2.-10. årstrinn, må foresatte som hovedregel beregne å 

dekke skysskostnadene selv. Dette gjelder ikke elever som har rett til skoleskyss etter 

opplæringslovens § 7-3.  

4) Vurderingen skal være individuell og konkret. Momenter som vektlegges: 

a. Unngå unødvendige brudd i opplæringsløpet: 

 Elever på 10. trinn får alltid beholde skoleplass etter at 10. trinn er 
påbegynt.  

 Elever på 7. trinn prioriteres høyt etter at 7. trinn er påbegynt.  

 Det prioriteres høyt at elever får gå ut påbegynte skoleår.  
b. Psykososiale og/eller medisinske forhold ved barnet. 
c. Søsken ved samme skole og som barnet har en sterk tilknytning til.  
d. Ved delt hjem, og hvor begge foreldrene er folkeregistret innenfor kommunen, 

kan foreldrene sammen velge hvilket av de to inntaksområdene som skal ligge 
til grunn for elevens nærskole. 

e. Avstand til skolen fra ny bostedsadresse. 
f. Skolens kapasitet. Også midlertidige kapasitetsbegrensninger som følge av 

oppussing eller utbygging kan tillegges vekt i vurderingen av kapasitet.  
g. Barnets beste vektlegges med utgangspunkt i en samlet vurdering av 

punktene a. – f. ovenfor.  
 

En eventuell klage på vedtak om fortsatt skoleplass sendes skolen, og rektor foretar 
klagebehandling.  
 
§ 7. Administrative bestemmelser  
 
Kommunedirektøren har myndighet til å foreta redaksjonelle og mindre endringer i forskrift 
om regler for tildeling av skolested og skolebytte for Fredrikstad kommunes grunnskoler.  
 



 

Kommunens kart over inntaksområdene for skole er en del av denne forskriften. 
Kommunedirektøren skole har myndighet til å forta endringer i inntaksområdene.  
 
 
§ 8. Ikrafttredelse  
 
Forskrift om regler for tildeling av skolested og skolebytte for Fredrikstad kommunes  
grunnskoler trer i kraft 01.10.2013 sist revidert 01.10.2021. § 5-2 ble satt inn 14.02.2022. 
 


