Vedlagt vedtatt forskrift av 27.04.2020:
Forskrift om skoletilhørighet for Molde kommunes grunnskoler
§ 1 Hjemmel
Med hjemmel i lov av 17.07.1998 nr., 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa
(opplæringslova), § 8 – 1 Skolen. Med hjemmel i forskrift til lov av 17.07.1998 nr., 61 om grunnskolen
og den videregående opplæringa (opplæringslova), §18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for
elever som får opplæring utenfor bustadkommunen.

§ 2 Formål
Forskrift om skoletilhørighet skal gi informasjon om skolenes opptaksområder og vilkår for eventuell
søknad om skolebytte innen kommunen, og om vilkår for søknad om skolegang i annen kommune.

§ 3 Virkeområde
Forskriften omfatter Molde kommunes grunnskoler. Med Molde kommunes grunnskoler menes
grunnskoler som eies og/eller drives av Molde kommune.

§ 4 Opptaksområder
Hver skole har et opptaksområde. Opptaksområdene er beskrevet og vist på kart for hver skole i
sentrumsområdet. For andre deler av kommunen er det geografiske opptaksområdet beskrevet.
Det er bostedsadresse som er utgangspunkt for skoletilhørighet, opptaksområde.
Kommunedirektøren har fullmakt til å utnytte nærliggende skoler dersom det skulle vise seg at det er
flere elever som er registrert med bostedsadresse i skolens opptaksområde enn det skolen har
kapasitet til. Ved hovedopptak til 1.trinn og 8.trinn bør det være igjen minst 3 elevplasser på trinnet
til senere tilflytting. Søsken prioriteres for skolegang ved samme skole.

§ 5 Kapasitet
Kapasitet ved hver skole fremkommer til enhver tid av gjeldende skolebruksplan som beskriver
maksimum antall elever på hvert årstrinn.

§ 6 Søknad om skolebytte innen kommunen
Elever/foresatte kan søke om å gå på annen skole enn den man i utgangspunktet tilhører. Søknader
skal begrunnes. Søknaden sendes den ønskede skolen innen 1. desember hvert år. Som en
overgangsordning er søknadsfristen for 2020 1. mai.

§ 7 Søknader om skolebytte innen kommunen
1) Søknad om skolebytte sendes den skolen det søkes til. Rektor fatter vedtak.
2) Ved vurdering av søknader blir følgende kriterier vektlagt:
• søsken ved skolen
• trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
• medisinske eller sosiale forhold
3) Ved innvilget søknad om skolebytte vil de generelle reglene for skoleskyssgrenser gjelde i
de tilfeller skolebyttet er et tiltak for å sikre retten til opplæring. Rektor ved den skolen det
søkes til vurderer dette i saksbehandlingen av søknaden.
.

§ 8 Flytting ut av skolens opptaksområde
Vilkår for behandling av søknad om skolebytte gjelder også for søknad om fortsatt skoleplass ved den
tidligere skolen etter flytting ut av skolens opptaksområde. Skolegang ved sin nærskole skal
vektlegges som gjennomgående prinsipp.

§ 9 Skolegang i annen kommune
Forskrift til opplæringsloven §18-1 regulerer dette forholdet. Eventuell skolegang i en annen
kommune må avklares i samarbeid med aktuelle kommuner. Eventuelt skoletilbud i annen
kommune vil kun gjelde for en avgrenset periode, som fullføring av påbegynt skoleår. I særskilte
tilfeller kan elever som bor i grenseområder etter søknad få sitt skoletilbud i nabokommunen, dette
forutsetter avtale mellom aktuelle kommuner.

§ 10 Vilkår for behandling av søknader skolegang i annen kommune
1) Søknad om skolegang i annen kommune sendes Molde kommune v/fagavdeling
skole. Fagavdeling skole fatter vedtak.
2) Kriterier for prioritering av søknad:
• Medisinske eller sosiale forhold med en helhetsvurderinger av barnets
situasjon
Ved innvilget søknad om skolegang i annen kommune vil de generelle reglene for skoleskyssgrenser
gjelde i de tilfeller skolebyttet er et tiltak for å sikre retten til opplæring.
Ved andre forhold kan innvilget søknad forutsette at kommunen ikke dekker skoleskyss.

§ 11 Klageadgang ved skolebytte
Vedtak om skolebytte er et enkeltvedtak. Ved avslag på søknad vedr. skolebytte, skal skolen opplyse
de foresatte om klageadgang og klagefristen på 3 uker, jfr forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Klagen må være skriftlig og begrunnet. En eventuell klage leveres skolen. Klagefristen er 3 uker etter
at melding om vedtaket er mottatt. Dersom vedtaket opprettholdes, går saken til Fylkesmannen i
Møre og Romsdal, Utdanningsavdelingen til endelig avgjørelse

§ 12

Administrative bestemmelser

Oppvekst- velferd- og kulturutvalget gis myndighet til å foreta redaksjonelle og mindre endringer i
forskrift om skoletilhørighet for Molde kommunes grunnskoler

§ 13

Ikrafttredelse

Forskrift om skoletilhørighet for Molde kommunes grunnskoler trer i kraft fra 01.08.2020

