
Forslag til forskrift om skolekretsgrenser, Averøy kommune.  
 
 
 
Hjemmel: Lov av 17.juni 1988 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa § 8 – 1 (opplæringslova)  
 
Kapittel 1. Formål og virkeområde  
 
§ 1-1 Formål  
 
Forskriften skal bidra til en rask, forutsigbar og likeverdig behandling ved tildeling av skoleplass.  
 
§ 1-2 Virkeområde  
 
Forskriften omfatter alle barn som er bosatt i Averøy kommune som har rett og plikt til grunnskoleopplæring 
etter opplæringslovens § 2 -1. 
 
 
Kapittel 2. Skolekretsgrenser og nærskolerett  
 
§ 2-1 – Definisjoner mv.  
 
Opplæringslovas § 8-1 første ledd første og annet punktum lyder:  
«Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei 
soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til».  
Hensikten med inndelingen i skolekretser i forskriften her, er å definere hva som regnes som nærskole for eleven 
i tråd med opplæringslovas § 8-1 første ledd første og annet punktum. Skolekretser gir oversikt over hvilke 
områder i kommunen som sogner til hvilke skoler. Barneskolekretsene defineres i denne forskrift som en østre 
og en vestre skolekrets nærmere definert i vedlagte kartutsnitt. Ungdomsskolekretsen beskrives ved begge 
barneskolekretsene. Barnets bosted defineres som barnets folkeregistrerte bostedsadresse, og angir hvilken 
skolekrets barnet tilhører.  
 
§ 2 -2 Skolekretsene for barneskolene  
 
I Averøy kommune er det to skolekretser. En «Østre skolekrets» og en «Vestre skolekrets». 
Defineringen av disse er som følger: 
 
Grensen mellom Østre- og Vestre skolekrets går som følger fra sør til nord : 

Fra sjøen ved Kvernesfjorden følger den eiendomsgrensen mellom gårdene Mork (10) og Avset (11) 
hvor Avset blir liggende i «Østre skolekrets» og Mork i «Vestre skolekrets». Ved fellesarealet på fjellet 
for disse gårdene går den vestover i grensen til Mork (10) fram til grensen mot Aae (142). Den dreier 
så nordover og følger grensen mellom Aae og fellesarealet mot Mork/Avset fram til grensesteinen 
«Svein Drykkjen».  

Skolekretsgrensen går deretter fra grensesteinen «Svein Drykkjen» og østover langsetter fjellet via 
Meekknoken til Moldtua. Den følger grensene mellom gårdene i Bådalen og de tilgrensede gårdene 
på sørsiden av fjellet. Området på nordsiden (Bådalen) blir tilhørende «Vestre skolekrets» mens 
sørsiden blir i «Østre skolekrets».  

Fra Moldtua går skolekretsgrensen vestover til Nedalskammen og videre nordover til Ristuva. Herfra 
går den nordvestover til Omfarøya i grensen mellom Vebenstad (67) og Sørvika (66). Vebenstad blir i 
«Vestre skolekrets» og Sørvika i «Østre skolekrets».  



Fra Omfarøya følger skolekretsgrensen sjøen nordover ut Nekkstadfjorden og Sundsfjorden til 
Hendvika. På denne strekningen går den mellom Sundsøya og Sauholmen og mellom Søfstadklubben 
og Tordøya. 

Over og ut Hendvika går skolekretsgrensen vest for Sandholman og Lauvøya, mellom Ekkilsøya og 
Forøya, mellom Ekkilsøya og Orøya og videre på østsiden av Raudholmen før den går ut i havet. 
Området øst for denne grensen blir tilhørende «Østre skolekrets») mens området på vestsiden blir 
tilhørende «Vestre skolekrets». 

 
 

 
§ 2 - 3 Skolekrets for ungdomsskolen.  
 
Hele Averøy kommune. 
 
 
Kapittel 3. Tildeling av skoleplass  
 
§ 3 - 1 Tildeling av skoleplass for nye 1. klassinger  
 
Inntak til skole gjøres i henhold til opplysninger fra folkeregisteret om barnets bostedsadresse, som avgjør 
hvilken skolekrets barnet tilhører, jfr. § 2-1 og § 2-2 i denne forskrift.  
 
§ 3 - 2 Overgang til 8. trinn  
 
Inntak til ungdomsskole gjøres i henhold til opplysninger fra folkeregisteret om barnets bostedsadresse, som 
avgjør hvilken kommune barnet tilhører, jfr. § 2-2 og § 2-3 i denne forskrift.  
§ 3 - 3 Elever som flytter underveis i skoleløpet  
 
Elevens foresatte plikter å melde fra om flytting som fører til at eleven må bytte skolekrets. Slik melding gis til 
rektor ved skolen det flyttes fra. Rektor som mottar slik melding plikter å informere rektor i elevens nye 
skolekrets om flyttingen.  
 
 
Kapittel 4. Søknad om opptak til skole i annen skolekrets  
 
§ 4 -1 Søknad  
 
Etter særskilt søknad kan rett til skolegang ved annen skole enn den skolen som eleven etter kommunens 
kretsinndeling tilhører innvilges. Formålet med innvilgelse av annet skolested enn nærskole er å sikre barnets 
rett til opplæring, jfr. opplæringslovas § 2-1 første ledd, og et godt fysisk og psykososialt miljø, jfr. 
opplæringslovas § 9a. Slik søknad skal sendes administrasjonen i Averøy kommune. 
 
§ 4-2 Skoleskyss i forbindelse med vedtak om skolebytte 
 
Elever som får innvilget skolegang ved skole utenfor egen skolekrets, har i utgangspunktet ikke rett til gratis 
skoleskyss.  
Når søknad om skolebytte er begrunnet i pedagogiske eller sosiale forhold som er nødvendig for å sikre rett til 
opplæring, jfr. opplæringslovens § 2-1 og § 9a-1, kan gratis skoleskyss likevel innvilges. 
 
 
 
 



Kapittel 5. Saksbehandling og klage  
 
§ 5-1 Saksbehandling 
 
Rektor ved den enkelte skole treffer vedtak i saker som gjelder opptak av elever med bostedsadresse innen egen 
skolekrets, jfr. denne forskrifts kap. 3.  
Administrasjonen i Averøy kommune treffer vedtak i saker der det foreligger søknad om å gå på skole utenfor 
opprinnelig skolekrets, jfr. denne forskrifts kap. 4, herunder også om det skal innvilges fri skoleskyss i forbindelse 
med vedtak om skolebytte. 
 
§ 5-2 Klage  
 
Avgjørelse om tildeling av skoleplass og avgjørelse om gratis skoleskyss i forbindelse med vedtak om skolebytte, 
er enkeltvedtak jf. forvaltningslovens § 2 første ledd bokstav b), og kan påklages til fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, jfr. opplæringslovas § 15-2.  
 
Klagefrist er 3 uker fra mottak av underretning om vedtaket, jf. forvaltningslovens § 29 første ledd. Klagen skal 
sendes til den instans som i første omgang har fattet vedtaket, jf. forvaltningslovens § 33. 
 
§ 5-3 Ikrafttredelse  
 
Forskriften trer i kraft fra og med elevinntak som gjelder for skoleåret 2019/2020. 
 


