
SØKNAD OM BYTTE AV SKOLEKRETS
Skjemaet skal også brukes ved søknad om å fortsete skolegang ved den opprinnelige skolen eter  ytng tl en 
annen skolekrets.

Elevens navn: Fødselsdato (dag-mnd-år):

Folkeregistrert adresse: Postnr/sted:

Evt. ny adresse eter  ytng: Postnr/sted:

Skole: Klasse/trinn:

Mors navn: Fars navn:

Adresse: Adresse:

Eventuell ny adresse: Eventuell ny adresse:

Søknaden gjelder: 
 Byte av skole eter innskriving i 1.klasse

Byte av skole i løpet av 1.-10.trinn

Fortsete ved skolen ut skoleåret eter  ytng tl annen skolekrets

Eleven ønsker å byte tl/fortsete ved                                         skole
(stryk det som ikke passer)

Kort begrunnelse for søknaden (legg evt. ved vedlegg):

Dokumentasjon dere mener har betydning for søknaden, skal legges ved søknaden. Vi gjør oppmerksom på at 
skolebyte eter forskrif for grunnskolen i Gausdal kommune § 1-5 krever dokumentasjon.

Sted og dato: Underskrif foresate: Underskrif foresate:

Se utfyyende informasjoon på jide 2.

UTFYLLENDE INFORMASJON



 Virkeområde: grunnskoler som eies og drives av Gausdal kommune.
 Ved  ytng tl en annen skolekrets i kommunen meldes  ytng tl den skolen eleven allerede har plass 

ved. Denne skolen sender så  ytemelding tl den nye skolen og eleven skifer skole automatsk så sant
det ikke ønskes, og søkes om, fortsat skolegang i den gamle skolekretsen.

 Ved  ytng innad i samme skolekrets i kommunen, der det tdligere er innvilget vedtak om skolebyte, 
må det søkes på nyt om det ønskes fortsat skolegang ved tdligere innvilget skole. Dete skyldes at 
søknader motat eter 23.02.2017 skal behandles eter bestemmelser i ny forskrif for grunnskolen i 
Gausdal kommune som ble vedtat av Kommunestyret 23.02.2017.

 Søknad om byte av skole sendes/leveres nærskolen i den skolekretsen eleven er folkeregistrert, evt. 
blir folkeregistrert eter  ytng.

 Det skal fylles ut et skjema for hver elev det søkes for.
 Det er viktg at både nåværende og evt. ny adresse blir oppgit i søknaden.
 Vi gjør oppmerksom på at skolebyte kan innvilges når det foreligger særskilte årsaker som kan 

dokumenteres. Det er derfor viktg at dokumentasjon legges ved søknaden.
 For utyllende regelverk knytet tl skoleplass og skolebyte, vises tl forskrif for grunnskolen i Gausdal 

kommune. Forskrifen er tlgjengelig på www.lovdata.no. Lenke tl forskrifen ligger på Gausdal 
kommunes netsider.

BYTTE AV SKOLEKRETS
Elever i Gausdal kommune skrives inn ved sin nærskole. Nærskoleprinsippet kan fravikes ved søknad dersom 
det foreligger særskilte og dokumenterte forhold som tlsier at skolebyte er tl det beste for eleven. For 
utyllende beskrivelse av retningslinjer for skoleplass og skolebyte vises tl forskrif for grunnskolen i Gausdal 
kommune, vedtat av kommunestyret 23.3.2017.

Når en elev  yter tl en annen skolekrets i løpet av skoletden, er hovedregelen at eleven skal begynne på 
nærskolen i den skolekretsen eleven blir folkeregistrert, jf. opplæringsloven § 8-1. 

Dersom en elev ønsker å fortsete på den skolen han/hun har hat skoleplass ved før  ytng, eller av andre 
grunner ønsker å gå ved en annen skole enn nærskolen, må det søkes skriflig.

Ved byte av skolekrets, må foresate som hovedregel selv ta ansvar for å organisere skoleskyss mellom hjem 
og skole, samt å dekke skysskostnader. Dete gjelder også elever som har delt bopel ved delt omsorg. 
Unntak er elever som blir tldelt plass i en annen skolekrets eter bestemmelser i forskrifens §§ 1-3 og 1-4. 
I slike tlfeller påhviler kostnaden kommunen.
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