
 

FORSKRIFT OM SKOLETILHØRIGHET I  
NORDRE FOLLO KOMMUNE 

 
 
Forskriften er vedtatt kommunestyret 10.02.2021 med hjemmel i opplæringsloven § 8 – 1 første 
ledd.  

 
§1 VIRKEOMRÅDE  
Forskriften gjelder for alle grunnskoleelever i Nordre Follo kommune, bortsett fra elever som på 
vedtakstidspunktet har fått plass ved en annen skole. Forskriften gjelder inntil ny eller revidert 
forskrift er vedtatt.  
 
Forskriften er i tråd med opplæringsloven § 8–1 som sier: «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.» 
 
 
§ 2 SKOLETILHØRIGHETSGRENSER  
Grensene for skoletilhørighet i Nordre Follo kommune er definert ut fra 15 barneskoleskolekretser og 
8 ungdomsskolekretser. Ved fastsettelse av skolekretser er geografisk avstand, topografi og farlig 
skolevei lagt til grunn. Alle elever med adresse i kommunen tilhører barneskolen med samme navn 
som skolekretsen, med følgende unntak: Elever med adresse i Skotbu skolekrets tilhører Skotbu skole 
til og med 4.trinn og Kråkstad skole fra og med 5.trinn.  
 
Under følger en beskrivelse av skolekretsene slik de er definert. Alle skolekretsene i Nordre Follo er 
søkbare i Follokart.  
 
§2.1 Barneskolekretser 
 
Bøleråsen skole 
Bøleråsen skolekrets består av boligområdet på Bøleråsen, avgrenset av Vevelstadveien i vest. 
Grensen mot Vevelstad nærskolesone er nærmere spesifisert i Follokart. 
 
Finstad skole 
Finstad skolekrets består av boligområdet Finstad avgrenset av Nordbyveien i nord. Gangveien 
mellom Ski og Holstad er avgrensing mellom Finstad og Ski. Grensen mot Hebekk og Ski 
nærskolesoner er nærmere spesifisert i Follokart. 
 
Greverud skole 
Greverud skolekrets består av boligområder i Oppegård syd-øst, Oppegård syd-vest og Vestre 
Greverud (syd for Flåtestadveien). Grensen mot Langhus, Vevelstadåsen og Østli skolekrets er 
nærmere spesifisert i Follokart. 
 
Hebekk skole 
Hebekk skolekrets består av boligområdet Hebekk avgrenset av Nordbyveien. Den omfatter også 



 
boligene langs Oppegårdveien, Waldemarhøyveien og begynnelsen av Kirkeveien som er nærmere 
spesifisert i Follokart 
 
Kolbotn skole 
Kolbotn skolekrets består av boligområdene i Nedre Ormerud, Kolbotn sentrum, området rundt 
Rikeåsen helt inn mot grensen til Oslo kommune. Den omfatter også elever fra boliger i Svartskog. 
Grensene mot Sofiemyr, Tårnåsen og Vassbonn skolekrets er nærmere spesifisert i Follokart.  
 
Kråkstad skole 
Kråkstad skolekrets består av boligområdene i Kråkstad tettsted. Grensene mot Ski og Skotbu 
skolekrets er nærmere spesifisert i Follokart. 
 
Langhus skole 
Langhus skolekrets består av boligområdene på begge sider av Langhusveien fra den tidligere 
kommunegrensen til Oppegård fram til avkjøringen mot Furulia. Bebyggelsen i Stenfeltlia og 
Furusetåsen tilhører Langhus skolekrets. Skolekretsen består også av boligområdene sør for Gamle 
Vevelstad vei og vest for jernbanen, boligområdene på begge sider av Oppegårdveien, og boligene 
øst for jernbanen og sør for Vevelstadveien. Grensene mot Hebekk, Ski, Siggerud, Greverud og 
Vevelstadåsen skolekretser er nærmere spesifisert i Follokart. 
 
Siggerud skole 
Siggerud skolekrets består av boligområdet i Siggerud tettsted, samt bebyggelsen ved Bru og Fjell, 
langs Enebakkveien og Siggerudveien med sideveier til og med Jørgenrud gård i sør. Grensene mot 
Langhus, Ski, Østli, Sofiemyr og Tårnåsen skolekrets er nærmere spesifisert i Follokart. 
 
Ski skole 
Ski skolekrets består av boligområdene øst for jernbanen i Ski tettsted, avgrenset av gangveien 
mellom Ski og Holstad. Grensene mot Finstad, Hebekk, Langhus, Kråkstad og Siggerud skolekretser er 
nærmere spesifisert i Follokart. 
 
Skotbu skole 
Skotbu skolekrets består av bebyggelsen ved Skotbu. Grensene mot Kråkstad skolekrets er nærmere 
spesifisert i Follokart. 
 
Sofiemyr skole 
Sofiemyr skolekrets består av boligområdene på Sofiemyr, Sofiemyråsen, Bråten-området, Østre 
Ekornrud og Ødegården. Grensene mot Kolbotn, Siggerud, Tårnåsen og Østli skolekrets er nærmere 
spesifisert i Follokart. 
 
Tårnåsen skole 
Tårnåsen skolekrets består av boligområder på Tårnåsen, Hellerasten og Øvre ormerud avgrenset av 
Skiveien og Sønsterudveien. Grensene mot Kolbotn, Siggerud og Sofiemyr skolekrets er nærmere 
spesifisert i Follokart. 
 
Vassbonn skole 
Vassbonn skolekrets består av boligområder på Midtodden, Mellomåsen, Mastemyr, Li gård, 
Ingieråsen, Ingierodden og Trollåsen. Grensene mot Kolbotn og Østli skolekrets er nærmere 
spesifisert i Follokart. 



 
 
Vevelstadåsen skole 
Vevelstadåsen skolekrets består av Vevelstadåsen, Langhussenteret og bebyggelsen langs Sloraveien 
med sideveier, samt boligområdet vest for jernbanen avgrenset av Gamle Vevelstadvei og 
Langhusveien i sør. I vest går grensen slik at alle boligene i Furulia tilhører Vevelstadåsen skolekrets. 
Grensen mot Bøleråsen, Greverud og Langhus skolekrets er nærmere spesifisert i Follokart.  
 
Østli skole 
Østli skolekrets består av boligområdene Vestre Ekornrud, Østre Greverud, Vestre Greverud 
(Flåtestadveien og nordover), Myrvoll og Frydenberg. Grensene mot Greverud, Siggerud, Sofiemyr og 
Vassbonn skolekrets er nærmere spesifisert i Follokart. 
 
§ 2.2 Ungdomsskolekretser 
 
Fløysbonn skole 
Elever med adresse i Sofiemyr og Østli skolekrets tilhører Fløysbonn skole fra 8. til 10.trinn.  
 
Flåtestad skole 
Elever med adresse i Greverud skolekrets tilhører Flåtestad skole fra 8. til 10.trinn. 
 
Haugjordet ungdomsskole 
Elever med adresse i Vevelstadåsen, Bøleråsen og Langhus skolekrets tilhører Haugjordet 
ungdomsskole fra 8. til 10. trinn. 
 
Hellerasten skole 
Elever med adresse i Tårnåsen skolekrets tilhører Hellerasten skole fra 8. til 10.trinn.  
 
Ingieråsen skole 
Elever med adresse i Kolbotn og Vassbonn skolekrets tilhører Ingieråsen skole fra 8. til 10.trinn.  
 
Ski ungdomsskole 
Elever med adresse i Hebekk, Ski og Finstad skolekrets tilhører Ski ungdomsskole fra 8. til 10. trinn. 
 
Kråkstad skole 
Elever med adresse i Kråkstad og Skotbu skolekrets tilhører Kråkstad skole til og med 10. trinn. 
 
Siggerud skole 
Elever med adresse i Siggerud skolekrets tilhører Siggerud skole til og med 10. trinn 
 
 
§ 3 VALG AV SKOLETILHØRIGHET – TILDELING AV PLASS  
Alle barn har etter opplæringsloven § 8–1 rett til plass på nærskolen, definert ut fra barnets 
folkeregistrerte adresse. § 8.1, første ledd sier at grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som 
ligger nærmest eller ved den skolen i kommunen som de sogner til. 
 
§ 3.1. Tildeling av skoleplass før skolestart på 1.trinn  
Skolestartere tildeles skoleplass etter den skolekretsen elevens folkeregistrerte adresse tilhører. 
Informasjon om skoleplassen sendes fra den barneskolen eleven tilhører året de begynner i 1. klasse.  



 
 
§ 3.2 Tildeling av skoleplass før skolestart på 8.trinn 
Elever fra barneskolene tildeles skoleplass på ungdomsskolen etter den skolekretsen elevens 
folkeregistrerte adresse tilhører. Informasjon om skoleplassen sendes fra den ungdomsskolen eleven 
tilhører skoleåret før de begynner i 8. trinn.  
 
§ 3.3 Tildeling av skoleplass for tilflyttende elever  
Elever som flytter til kommunen etter at tildeling av skoleplass for skolestartere er ferdig eller 
underveis i skoleløpet, tildeles plass ved den skolen den folkeregistrerte adresse tilhører.  
 
§ 3.4 Søknad om plass ved en annen skole i kommunen 
Søknad om plass ved en annen skole ifølge opplæringsloven § 8-1, tredje ledd; foreldre kan 
søke om at eleven får plass på en annen skole enn nærskolen (skolebytte), men eleven har ikke 
rett til å få innvilget plass på en annen skole enn den eleven tilhører etter § 8-1, første ledd. 
 
Rektor kan innvilge søknaden hvis skolen har ledig kapasitet. 
 
For skoler med 3 paralleller eller mer på aktuelt klassetrinn, gjelder mulighet for skolebytte 
innenfor 95% kapasitet. For skoler med 1 og 2 paralleller på aktuelt klassetrinn, gjelder 
ordningen innenfor 90% kapasitet. 
 
§ 4 SKOLEBYTTE 
 
§ 4.1 Elever som flytter innenfor kommunegrensen underveis i skoleløpet 
Elever som flytter til en annen skolekrets tildeles skoleplass ved den skolen ny folkeregistrert adresse 
tilhører. Elevens foresatte sender melding om adresseendring til skolen der eleven har skoleplass. 
Skolen sender flyttemeldingen videre til den nye hjemskolen. Foresatte har endelig ansvar for å påse 
at flyttemeldingen er ankommet ny skole.  
 
§ 4.2 Elever som skal flytte ut av kommunen underveis i skoleløpet  
Foresatte sender melding til elevens nåværende skole. Skolen sender flyttemeldingen videre til den 
aktuelle skolen i annen kommune. Foresatte har endelig ansvar for å påse at flyttemeldingen er 
ankommet ny skole/kommune.  
 
§ 4.3 Bytte av skole etter opplæringslovens kapittel 9A 
Opplæringsloven § 9A-2 fastslår at alle elever har rett på et godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremmer helse, trivsel og læring. Enkelte ganger kan det være nødvendig med et skolebytte for at 
elever skal få oppfylt sine rettigheter etter dette kapitlet. Dette er et alvorlig tiltak som iverksettes 
etter at alle andre tiltak er utprøvd eller vurdert som ikke hensiktsmessig av hensyn til enkelteleven.  
 
Det kan også oppstå tilfeller der det er nødvendig at en elev bytter skole for å ivareta andre elevers 
rettigheter etter opplæringsloven § 9A-3. Et slik skolebytte er hjemlet i opplæringsloven § 9A-12. 
 
§ 4.4 Søknad om skoleplass i annen kommune  
Foresatte kan søke om skoleplass i en annen kommune enn den kommunen barnet bor i, men har 
ikke rett til slik skoleplass. Slike søknader blir bare unntaksvis innvilget, blant annet fordi en slik 
ordning medfører merkostnader for kommunen.  
 



 
Det kan innvilges skoleplass i en annen kommune etter følgende kriterier: 

- Spesialpedagogiske hensyn hvor eleven har behov for et tilbud Nordre Follo ikke kan gi 
- Spesielle skoletilbud tilpasset talenter innenfor områder hvor det er opptaksprøver eller der 

kommunen ikke har skoletilbud som ivaretar utviklingsbehov og dette er nødvendig for 
kvalifisering til yrke 

 
Søknad om skoleplass i en annen kommune avgjøres av skoleeier.  
 
 
§ 5 SKOLESKYSS  
Elever har rett til gratis skoleskyss ved skoledagens start og slutt hvis avstanden mellom hjemmet og 
skolen er mer enn (opplæringsloven § 7-1). 
 
Ifølge opplæringsloven § 7-1 har elever rett til gratis skoleskyss hvis avstanden mellom hjem og skole 
er lengre enn 

- 2 km for elever på 1. trinn 
- 4 km for elever på 2.– 10. trinn 

 
Elever som på grunn av funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har 
rett til det uavhengig av avstanden mellom hjem og skole. For funksjonshemmede elever gjelder også 

- rett til gratis skoleskyss til og fra skolefritidsordningen 
- rett til gratis skyss etter leksehjelp 

 
Retten til skyss når eleven går på en skole utenfor kretsen der eleven er bosatt, avgjøres etter en 
konkret vurdering av grunnlaget for søknad om overføring.  
 
Elever som velger å gå på privatskole, har rett til gratis skoleskyss i tråd med opplæringsloven.  
Ifølge lov om frittstående skoler § 3-7 gjelder retten til skyss gjelder bare innenfor kommunegrensen 
i den kommunen eleven bor.  
 
§ 6 FLYTTING AV ELEVER  
Hvis kapasiteten ved en skole overstiges, kan kommunen overføre elever eller grupper av elever til 
en skolekrets i nærheten. Kommunen kan også benytte lokaler på andre skoler dersom det er behov 
for dette på grunn av kapasitetsproblemer, ombygging eller andre hendelser som har betydning for 
kapasiteten ved en skole.  
 
§ 7 UNNTAK PÅ BAKGRUNN AV SAKKYNDIG VURDERING  
Sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) kan være grunnlag for å gi unntak fra § 
1. Vi viser til merknader fra Ot.prp. nr. 46 (1997–98) til opplæringsloven § 8-1.  
 
§ 8 INFORMASJON TIL ELEVER/FORESATTE  
Foresatte og elever som blir berørt av forskriften, skal få informasjon av kommunen om 
bestemmelsene i rimelig tid før skolen tildeler skoleplassen.  
 
§ 9 FORSKRIFTENS GYLDIGHET  
Forskriften gjelder fra 10.02.2021 for alle grunnskoleelever i Nordre Follo, bortsett fra elever som på 
vedtakstidspunktet har fått plass ved en annen skole. 
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