
Forskrift for grunnskolen i Gausdal kommune 
Vedtatt i kommunestyret 23.02.2017. 

 

Kapittel 1. Skoleplass og skolebytte 

 

§ 1-1   Gausdal kommune har vedtatt skolekretsgrenser, og elever har en rett til å gå på den 

skolen som er definert som deres nærskole etter opplæringslova § 8. 

 

§ 1-2 Elevene skrives inn på sin nærskole, jfr. punkt 1.  

 

§ 1-3 Skolebytte kan innvilges dersom det er nødvendig for at eleven skal få oppfylt sin rett til 

et godt fysisk og psykososialt miljø i henhold til opplæringslova § 9a-1, jfr.§ 9a-3.  

 

Slike vedtak skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.  

I vedtaket skal det opplyses om den enkelte skoles forutgående arbeid. 

 

§ 1-4 Det kan fattes vedtak om skolebytte dersom er nødvendig at en elev bytter skole for å 

ivareta andre elevers rettigheter etter opplæringslova § 8-1, 4. ledd, jfr. opplæringslova  

§§ 9a-1 og 9a-3.  

 

Før det fattes slikt vedtak, skal det være prøvd andre tiltak. Eleven kan, om nødvendig, 

flyttes til en skole utenfor kommunen, men ikke slik at eleven må flytte ut av hjemmet 

eller at skoleskyssen blir uforsvarlig lang. 

 

Slike vedtak skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven.  

I vedtaket skal det opplyses om den enkelte skoles forutgående arbeid. 

 

§ 1-5 I tillegg til forhold som fremgår av forskriftens §§ 1-3 og 1-4, kan fattes vedtak om at en 

elev kan få skoleplass på en annen skole enn nærskolen når det foreligger særlige hensyn, 

og når disse er dokumentert. Innvilgelse av skolebytte forutsetter at skolen det søkes til har 

ledig kapasitet og det ikke medfører klassedeling eller endret organisering. 

 

Særlige hensyn som kan vektlegges ved behandling av søknader: 

o Eleven har søsken ved en skole utenfor skolekretsen 

o Særlig sårbar elev har særskilte behov av sosial karakter 

o Nærskolen kan ikke gi et tilfredsstillende tilbud til elev med spesielle behov 

o Eleven har farlig skolevei, og vil få en tryggere skolevei ved skoleplass utenfor 

skolekretsen.  I denne sammenheng vises til kommunens vurdering av forhold som 

definerer farlig skolevei. 

o Eleven har flyttet ut av kretsen og ønsker å fullføre det aktuelle skoleåret ved 

opprinnelig skole for å opprettholde sosiale relasjoner.  

Vedtak om å gå på annen skole enn nærskolen kan i slike tilfeller kun fattes for det 

aktuelle skoleåret. Etter dette vil søknad bli vurdert ut fra forskriftens øvrige 

bestemmelser. 

o Det kan dokumenteres at elevens familie innen rimelig tid skal flytte til den 

skolekrets det søkes om å bytte til. 

 

Etter en skjønnsmessig vurdering kan skolebytte innvilges etter andre særskilte og 

dokumenterte årsaker. 



 

§ 1-6 Dersom eleven går på skole i en annen skolekrets enn den eleven er folkeregistrert i 

etter ønske fra eleven/foresatte, faller eventuell rett til gratis skoleskyss bort.  

Foresatte har da ansvar for å selv organisere skyss, samt til å dekke skysskostnader.  

Unntak er skolekretsendring for elever som av særlige grunner blir tildelt plass i annen 

skolekrets etter bestemmelser i forskriftens §§ 1-3 og 1-4. 

 

§ 1-7 Alle avslag på søknader om skolegang ved annen skole kan påklages etter 

forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak, jfr. opplæringslova  

§ 15-1. Klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak. 

Dersom klage ikke tas til følge, vil saken oversendes fylkesmannen i Oppland for 

endelig klagebehandling. 

 

 

Kapittel 2. Målform ved skolene 

 

§ 2-1  Grunnskolene i Gausdal skal ha bokmål som hovedmål, jfr. opplæringslova  

§ 2-5. 

 


