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Forskrift dato 01 måned 08 2022 nr__ om skolekretsgrenser for 

grunnskolene i Sør-Varanger kommune  
 

§ 1 Hjemmel  

Fastsatt av kommunestyre i Sør-Varanger kommune 24.08.2022 med hjemmel i lov 

17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8-1. 

«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.» 

Forskrift om skolekretser er en forskrift etter forvaltningsloven § 2. Berørte parter skal 

gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jf forvaltningsloven 

§ 37. Forskriften må oppfylle kravene i forvaltningsloven § 38.   

§ 2  Formål   

Forskriften skal bidra til rask, forutsigbar og likeverdig behandling av søknad, vedtak 

og klager på tildeling av skoleplass. Informasjon, tidsfrister og nødvendige skjemaer skal 

ligge tilgjengelig på kommunens hjemmesider og/eller i foreldreportalen til det 

skoleadministrative systemet 

§ 3  Virkeområde   

Forskriften omfatter alle barn, bosatt i Sør-Varanger kommune, som har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 2-1. 

§ 4 Ansvar 

 Ansvar etter denne forskriften fordeles slik 

a) kommunedirektøren har overordnet ansvar for å ivareta denne forskriften 

 

b) rektorene har ansvar for opptak av elever med bostedsadresse innen egen 

skolekrets, slik den er definert i denne forskriften. Inntak ved skolestart skjer digitalt 

gjennom det skoleadministrative systemet 

 

c) kommunedirektøren fatter vedtak i søknader om å gå på skole utenfor opprinnelig 

skolekrets, og er saksbehandler for alle klager på bakgrunn av denne forskriften.  

Det vil i disse sakene bli gjort en særskilt vurdering av artikkel 3 i Barnekonvensjonen, 

«Barnets beste». 

 



§ 5 Skolekretsene 

Bosted er knyttet opp til et grunnkretsnummer. Hver grunnkrets er knyttet til én skole 

som nærskole og elevene i grunnkretsen skal innskrives på denne skole. Unntak fra 

grunnkretsinndelingen beskrives for hver skole. Sør-Varanger har syv skolekretser og syv 

skoler. Skolekretsene knyttes til barneskoler og kombinerte skoler.  

 

§ 5-1  Skolekretser for barneskoler med 1.-7. trinn 

 Skoler med skolekretser med 1.-7. trinn i Sør-Varanger 

a) Hesseng skolekrets med grunnkretsene 0103, 0104, 0201, 0202, 0203, 0204, 

0401, 0404 og 0405. Elevene fra kretsen har skoletilhørighet på Hesseng 

flerbrukssenter 

Unntak: Elever bosatt i krets 0203 fra og med Skytterhusveien 1 og hele 

Skytterhusfjellet boligfelt samt elever bosatt i Langørhøgden har skoletilhørighet i 

Kirkenes skolekrets 

 

b) Kirkenes skolekrets med grunnkretsene 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 

0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0402 og 0403. Elevene fra kretsen har 

skoletilhørighet på Kirkenes barneskole 

Unntak: Elever bosatt i krets 0203 fra og med Skytterhusveien 1 og hele 

Skytterhusfjellet boligfelt samt elever bosatt i Langørhøgden har skoletilhørighet i 

Kirkenes skolekrets. 

 

§ 5-2  Skolekretser for kombinerte skoler med 1.-10. trinn 

 Skoler med skolekretser med 1.-10. trinn i Sør-Varanger 

a) Sandnes og Bjørnevatn skolekrets med grunnkretsene 0205, 0206, 0207, 0208, 

0502. Elevene fra kretsen har skoletilhørighet på Sandnes og Bjørnevatn skole 

Unntak: Elever bosatt i krets 0502 på Strand, Langnesveien til Langneset, og 

Ryeng  har skoletilhørighet i Pasvik skolekrets 

 

b) Pasvik skolekrets med grunnkretsene 0501,0503, 0504 og 0505. Elevene fra 

kretsen har skoletilhørighet på Pasvik skole 

Unntak: Elever bosatt i krets 0502 på Strand, Langnesveien til Langneset, og 

Ryeng har skoletilhørighet i Pasvik skolekrets 

 

c) Bugøynes skolekrets med grunnkretsene 0101,0102. Elevene fra kretsen har 

skoletilhørighet på Bugøynes skole. 

 

§ 5-3  Skolekretser for ungdomsskoler med 8. -10. trinn 

Skoler med skolekretser med 8.-10. trinn i Sør-Varanger 

a) Kirkenes ungdomsskole har ikke egen skolekrets og har inntaksområde fra 

Kirkenes skolekrets og Hesseng skolekrets. 



§ 5-4  Vedlikehold av lokale forskrift om skolegrenser 

Kommunedirektøren har ansvar for å foreta nødvendige og regelmessige beregninger 

av forventet elevtall, både kortsiktig og langsiktig gjennom fremskrevne prognoser, slik at 

eventuelle kretsgrensejusteringer kan foretas så skånsomt som mulig. Kommunedirektøren 

er delegert myndighet til å foreta slike kretsjusteringer.    

§ 6 Vedtak om skoleplass   

§ 6-1 Adresse i folkeregisteret  

Alle elever får førstegangs vedtak om skoleplass ved barne- og ungdomsskole ut fra 

den adressen barnet står registret med i folkeregisteret.  

§ 6-2 Vedtak om skoleplass for kommende førsteklassinger   

Skolestartere får tilsendt enkeltvedtak om skoleplass etter opplæringsloven § 8-1, 

første ledd, sammen med digitalt innmeldingsskjema for skolestartere. Foresatte bekrefter 

skoleplassen via foreldreportalen. Hvis foresatte ønsker avvik eller klager på tildelingen kan 

søknad eller klage sendes inn. Vedtak fattes om skoleplass. Skolene sender ut informasjon 

om velkomstmøter og skolestart.  

Som hovedregel skal det fattes enkeltvedtak for alle elever det året eleven fyller 6 år. 

Førstegangs vedtak sendes som hovedregel ut i februar det året eleven skal begynne på 

skolen. Skolene fatter fortløpende nye vedtak ettersom elever flytter inn i skolekretsen 

I Sør-Varanger kommune er ikke tildeling av barnehageplass knyttet opp til 

grunnkrets, og foreldre kan fritt søke om plass i alle barnehagene. Tildelt barnehageplass gir 

ikke rett til avvik fra skolekretsene ved inntak til grunnskolen. 

 

§ 6-3 Utsatt eller fremskutt skolestart 

Søknader om utsatt skolestart behandles av Kommunedirektøren. Utsatt skolestart 

forutsetter sakkyndig vurdering fra PPT, jf. opplæringslovens § 2-1, tredje ledd. Dersom 

søknaden innvilges, opphever Kommunedirektøren samtidig tidligere vedtak. Nytt vedtak om 

skoleplass fattes i forkant av påfølgende skoleår etter gjeldende lokal forskrift det året eleven 

starter skolegangen. 

Søknader om framskutt skolestart behandles av Kommunedirektøren. Framskutt 

skolestart forutsetter sakkyndig vurdering, jf. opplæringslovens § 2-1, tredje ledd siste 

punktum. Loven forutsetter at barnet må fylle 5 år innen 1. april det året det skal begynne på 

skolen. Dersom søknaden innvilges, fatter Kommunedirektøren samtidig vedtak om 

skoleplass etter lokal forskrift. 

 

§ 6-4 Skolens kapasitet 

Alle skolene i Sør-Varanger har i utgangspunktet plass til et visst antall elever. En 

skole er full i nærskoleprinsippets forstand når elevtallet har nådd en viss grense - 

skjønnsmessig, pedagogisk og bygningsmessig. Kommunedirektøren er delegert myndighet 

til å fatte vedtak med bakgrunn i kapasitetsutfordringer for det året eleven begynner på 

skolen. Dette innebærer at kommunen må fylle opp skolene hvert år med de elevene som 

etter nærskoleprinsippet hører til den enkelte skole og fordele de øvrige elevene på andre 



skoler på en forsvarlig og likeverdig måte, enten ved forskriftsregulering og/eller ved 

enkeltsaksbehandling. Hensyn omtalt under § 6-6 vil vektlegges i denne sammenheng. 

 

§ 6-5 Vedtak om skoleplass for tilflyttende elever 

Tilflyttende elever får tilsendt enkeltvedtak om skoleplass etter opplæringsloven  

§ 8-1. første ledd, sammen med tilhørende registreringsskjema etter mottatt flyttemelding. 

Vedtaket fattes og sendes ut fra den skolen som eleven sokner til etter denne forskrift.  

 

§ 6-6 Vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen 

Kommunedirektøren fatter vedtak om skoleplass utenfor skolekretsen etter søknad. 

For at en slik søknad skal innvilges, skal det foreligge særlige hensyn. Det vil da bli foretatt 

en vurdering ut fra barnets beste, jfr. artikkel 3 i Barnekonvensjonen, i disse sakene. Elever 

kan få innvilget søknad om skoleplass utenfor skolekretsen når dette kan begrunnes med at:  

a) eleven har søsken ved en skole utenfor skolekretsen 

b) eleven har særskilte behov av sosial, pedagogisk eller medisinsk karakter 

c) trafikk- og sikkerhetsmessige forhold. 

Utsettelse eller fremskynding av skolebytte som følge av adresseendring behandles 

etter §6-8. Ved skolebytte etter denne paragraf må foresatte selv dekke eventuelle 

skysskostnader dersom det ikke foreligger særlige grunner. 

 

§ 6-7 Bytte av skole som følge av adresseendring 

Bytte av skole som følge av adresseendring i folkeregister utløser følgende plikter og 

handlinger 

a) i tilfeller der flytting internt i kommunen medfører at eleven blir tilhørende en annen 

skolekrets, plikter foresatte umiddelbart å gi skolen beskjed 

 

b) når en elev melder flytting ut av skolekretsen, skal tidligere skole varsle skolen som 

blir ny skole etter denne forskrift. Ny skole skal fatte nytt vedtak om skoleplass 

 

c) om en elev ønsker å fortsette skolegangen i skolekretsen en flytter fra, skal det 

sendes søknad på dette etter denne forskriften. Om foreldre ikke gjør det, vil de 

fortsatt ha klageadgang på vedtaket fra skolen i skolekretsen en flytter til 

Kommunedirektøren behandler eventuelle klager eller søknader. Dersom foresatte 

påklager et eventuelt vedtak, eller søker om skolegang ved annen skole, fortsetter eleven på 

tidligere skole til saken er sluttbehandlet. 

Ved skolebytte etter denne paragraf må foresatte selv dekke eventuelle skysskostnader 

dersom det ikke foreligger særlige grunner. 

 

§ 6-8. Utsettelse eller fremskynding av skolebytte som følge av adresseendring  

Det åpnes for at eleven kan søke om å fremskynde eller utsette skolebytte som følge av 

adresseenringer. Utsettelse eller fremskynding behandles slik 



a) vedtak om utsatt skolebytte til inneværende skoleår er fullført fattes av 

Kommunedirektøren i samråd med berørte skoler. Et slikt vedtak opphever ikke 

vedtak om tilhørighet i ny skolekrets, men utsetter iverksettingen av vedtaket 

 

b) dersom det er ønskelig at elever begynner på ny skole før eleven faktisk har flyttet, 

er dette å anse som søknad om skolegang ved annen skole. Kommunedirektøren 

behandler slike søknader, jf. § 6-5 

Ved skolebytte etter denne paragraf må foresatte selv dekke eventuelle skysskostnader 

dersom det ikke foreligger særlige grunner. 

 

§ 6-9. Vedtak om skolebytte som tiltak etter opplæringsloven kapittel 9A 

Dersom det er nødvendig at en elev bytter skole for å få oppfylt enten sin eller 

medelevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø i henhold til opplæringsloven § 9A-2, 

fattes vedtak om skolebytte etter opplæringsloven § 9A-12 av Kommunedirektøren. 

Elevens rettigheter til skoleskyss, jfr. opplæringslovens § 7-1, blir opprettholdt i et slikt 

vedtak.  

Vedtaket skal fattes i tråd med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven og 

saksbehandling i opplæringslovens §9A-12. I vedtaket skal det opplyses om den enkelte 

skoles foregående arbeid. 

 

§ 6-10. Unntak fra retten til å gå på nærskolen 

Opplæringsloven inneholder unntak fra retten til å gå på den nærmeste skolen for elever 

som 

a) får opplæring på annen målform i egen elevgruppe, jf. § 2-5 fjerde avsnitt 

b) får opplæring i og på norsk tegnspråk, jf. § 2-6 andre avsnitt 

c) får morsmålsopplæring, jf. § 2-8 andre avsnitt 

d) får særskilt organisert innføringstilbud for minoritetsspråklige elever, jf. § 2-8 femte 

avsnitt 

e) får opplæring i og på samisk, jf. § 6-2 tredje avsnitt 

f) får opplæring i kvensk eller finsk, jf. § 2-7. 

Kommunedirektøren kan gjennom enkeltvedtak organisere undervisningen for elevene 

som faller inn under denne paragrafen. 

Det følger av § 2-5 fjerde avsnitt at når minst ti elever på ett av årstrinnene 1.-7.  i 

kommunen krever det, kan elevene velge en annen målform enn den målformen kommunen 

har vedtatt. Når de ti elevene er spredt på flere skoler i kommunen, må foreldrene velge 

hvilken av skolene som skal ha den særskilte målformgruppen. I slike tilfeller må noen av 

elevene gå på en annen skole enn nærskolen. 

 



§ 7. Diverse bestemmelser  

§ 7-1. Klagebehandling 

Alle enkeltvedtak om skoleplass og avslag på søknader om skolegang ved annen 

skole kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak, 

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

Kommunedirektøren behandler alle eventuelle klager på vedtak eller avslag på 

søknader om skoleplass. Dersom Kommunedirektøren opprettholder opprinnelig vedtak, vil 

saken oversendes Statsforvalteren som fatter endelig vedtak. 

§ 7-2 Kart over skolegrenser 

Kart over skolekretsene publiseres på Sør-Varanger kommunes hjemmeside. 

§ 7-3. Bestemmelse om ikraftsetting  

Denne forskriften er gjeldende fra 1. august 2023 

 

 

 


