
Forskrift om opptaksområder for 
grunnskolene i Kristiansund kommune 

 

Hjemmel: Fastsatt av Kristiansund bystyre 19.12.2019 med hjemmel i lov 17. juli 1998 
nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 8 -1:  

 
§ 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. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk 
Lovtidend gjeld ikkje. 
  
Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til. 
  

Kapittel 1. Formål, virkeområde og ansvar   
  

§ 1-1. Formål 
Forskrift skal bidra til forutsigbar og likeverdig behandling av søknad, vedtak og klager på 
tildeling av skoleplass.  Informasjon, tidsfrister og nødvendige skjemaer skal ligge tilgjengelig 
på kommunens hjemmesider.  
  

§ 1-2. Virkeområde 
Forskrift omfatter alle barn bosatt i Kristiansund kommune som har rett og plikt til 
grunnskoleopplæring etter opplæringslovens §2-1.   
  

§ 1-3. Ansvar 
Rådmannen har det overordnede ansvaret for å ivareta forskriften.   
  

Kapittel 2. Opptaksområder  
 

§ 2-1.Tildeling av skoleplass   
Alle elever får første gangs vedtak om skoleplass ut fra den adressen barnet står registrert 
med i folkeregisteret.   
  
Tildelte skoleplass for første klasse gjelder for hele barneskoleløpet, forutsatt samme 
bostedsadresse.  
 
Tildelte skoleplass for åttende klasse gjelder for hele ungdomsskoleløpet, forutsatt samme 
bostedsadresse.  
  



§ 2-2. Opptaksområder for barnetrinnet   
Elevene plasseres på en av skolene i den enkelte geografiske krets. Til vanlig skal dette være 
den skolen som er nærmest elevens bosted. Vurderingen av hvilken skole som er nærmest 
skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men også andre objektive forhold som kapasitet 
på skolene, topografi og farlig skolevei er relevante hensyn. I tillegg skal det legges vekt på 
subjektive forhold som at eleven har søsken på skolen.   
  

Kommunen praktiserer flytende opptaksområder. Inntaksgrensene mellom skolene i 
geografiske kretser med flere skoler, kan ut ifra skolenes kapasitet variere fra år til år. Dette 
kan medføre at barn fra samme boområde får plass ved ulike skoler.  
  
  

Geografisk krets Barneskoler Kapasitet 

Innlandet, Kirkelandet, 
Gomalandet 

Innlandet skole 
 
Allanengen skole 
 

Dalabrekka skole1 
 

Gomalandet skole1 
 

175 elever 
 
300 elever 
 
340 elever 
 
200 elever 

Nordlandet Nordlandet barneskole 
 
Dale barneskole 

350 elever 
 
350 elever 
 

Frei Rensvik skole2 
 

Frei skole 
 

Bjerkelund skole2 
 

325 elever 
 
175 elever 
 
250 elever 

 

Det er vedtatt ny skolestruktur for kommunen. Ved realisering oppdateres oversikten over 
barneskolene.  
  

 § 2-3. Opptaksområder for ungdomstrinnet   
Hele kommunen utgjør en geografisk krets for ungdomstrinnet. Elevene plasseres på en av 
skolene i den geografiske kretsen. Til vanlig skal dette være den skolen som er nærmest 
elevens bosted. Vurderingen av hvilken skole som er nærmest skal ta utgangspunkt i 
geografiske forhold, men også andre objektive forhold som kapasitet på skolene, topografi 
og farlig skolevei er relevante hensyn. I tillegg skal det legges vekt på subjektive forhold som 
at eleven har søsken på skolen.   
 

                                                             
1 Dalabrekka og Gomalandet er vedtatt sammenslått i nytt felles bygg 
2 Rensvik og Bjerkelund er vedtatt sammenslått i nytt felles bygg 



Kommunen praktiserer flytende opptaksområder. Inntaksgrensene mellom ungdomsskolene 
i kommunen, kan ut ifra skolenes kapasitet variere fra år til år. Dette kan medføre at barn fra 
samme boområde får plass ved ulike skoler. 
  

Geografisk krets Ungdomsskoler Kapasitet 
Kristiansund Atlanten ungdomsskole 

 
Nordlandet ungdomsskole 
 
Frei ungdomsskole 
 
 

360 elever  
 
360 elever 
 
360 elever 

 
  

§ 2-4. Dispensasjoner – valg av annet skolested  
  

Kommunen kan gi dispensasjon fra denne forskrift i følgende tilfeller:  
  
1.  Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sogner til i løpet av 
skoletiden, jamfør opplæringsloven § 8-1. Søknaden kan innvilges så fremt det er plass og 
foreldrene selv dekker eventuelle skyssutgifter.  
  
2. Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller flyttes til en 
annen skole enn den skolen eleven har rett til å gå på dersom oppførselen til eleven i alvorlig 
grad går ut over tryggheten eller læringa til en eller flere medelever, jamfør opplæringsloven 
§ 9 A-12. Skolebytte skal likevel ikke skje dersom mindre inngripende tiltak vil kunne 
avhjelpe situasjonen. Grunnen til at en elev kan flyttes, kan for eksempel være at eleven 
mobber en eller flere medelever.   
  
  
  

Kapittel 3. Diverse bestemmelser   
  

§ 3-1. Bestemmelse om ikraftsetting  

Denne forskrift er gjeldende fra skolestart skoleåret 2020/2021.  
  

§ 3-2. Klagebehandling 
Alle enkeltvedtak om skoleplass og avslag på søknader om skolegang ved annen skole kan 
påklages etter forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak, jf. 
opplæringslovens §15-1. Klagefristen er tre uker etter mottatt vedtak.   
  
  
  
  



 
 

Vedlegg:  
  

A: Tegnspråkopplæring:  
  

§ 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen   
Elevar som har teiknspråk som førstespråk eller som etter sakkunnig vurdering har behov for 
slik opplæring, har rett til grunnskoleopplæring i og på teiknspråk. Omfanget av opplæringa i 
tid og innhaldet i opplæringa fastsetjast i forskrifter etter § 2-2 og § 2-3 i denne lova.   
Kommunen kan bestemme at opplæringa i og på teiknspråk skal givast på ein annan stad 
enn den skolen eleven soknar til.   
  

I henhold til Opplæringslovens § 2-6 kan kommunen bestemme at opplæringen på tegnspråk 
skal gis på et annet sted enn den skolen eleven sogner til.  
  
  
  

B: Morsmålsopplæring:  
  

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar  
Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild 
norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i 
skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring.   
  

I henhold til Opplæringslovens § 2-8 kan kommunen bestemme at opplæringen på morsmål 
skal gis på en annen skole enn den eleven til vanlig går ved.  
  
 


