
 

 

 

FORSKRIFT OM KRETSGRENSER 
- Fauske kommune 

 

Hjemmel:  

Fastsatt av kommunestyret Fauske kommune 28.03.2019 med hjemmel i lov av 17.juni 1988 nr 61 om 

grunnskolen og den videregående opplæringa § 8 – 1 (opplæringslova)  

Kap 1. Formål og virkeområde  

§ 1-1 Formål  

Forskriften skal bidra til rask, forutsigbar og likeverdig behandling ved tildeling av skoleplass.  

§ 1-2 Virkeområde  

Forskriften omfatter alle barn som er bosatt i Fauske kommune som har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring etter opplæringslovens § 2 -1  

Kap 2 Skolekretsgrenser og nærskolerett  

§ 2-1 – Definisjoner m.v  

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 inndeling i skolekretser i forskriften 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.  

Grunnkretser er definert av Statistisk sentralbyrå og beskriver en geografisk ensartet enhet.  

Barnets bosted defineres som barnets folkeregistrerte bostedsadresse, og angir hvilken grunnkrets og 

skolekrets barnet tilhører.  

§ 2 -2 Skolekretsene for grunnskoler i Fauske kommune 

Vestmyra og Erikstad skolekrets:  

Grunnkrets 0304 til 0310, 0312 til 0317. Elever bosatt i Tørresvika, grunnkrets 0316, tilhører 

Valnesfjord skolekrets.  

Grunnkrets 0311 fra og med Lilleskjåheia og nordover   
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Grunnkrets 0301 Rabbenveien og nord for Rabbenveien  

Hauan og Finneid skolekrets:  

Grunnkrets 0109,  0201 til 0205, 0302, 0303.  

Grunnrets 0301 sør for Rabbenveien  

Grunnkrets 0311 veiene Gryttingveien, Sjåheiveien og Tistleveien 

Valnesfjord skolekrets:   

Grunnkrets 0401 – 0409 

Elever bosatt i Tørresvika, grunnkrets 0316, tilhører Valnesfjord skolekrets.  

Sulitjelma skolekrets:  

 Grunnkrets 0101 til 0108  

Kap 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 5. trinn  

Inntak til 5.trinn gjøres i henhold til opplysninger fra folkeregisteret om barnets bostedsadresse, som 

avgjør hvilken skolekrets 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.  

Kap 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 enhetsleder skole i Fauske 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.  
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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.  

Kap 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 forskriftens kap. 3.  

Enhetsleder skole 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 Nordland, 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 2019/20.  

https://kartiskolen.no/?topic=generelt&lang=nb&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=7460468.72&Y=51847

6.22&zoom=14&layers=grunnkretser 

Grunnkretser er en findeling av hver kommune. Norge er delt inn i ca.. 14.000 grunnkretser. Hver 

grunnkrets har et nummer, som består av åtte tall. De fire første tallene er kommunenummeret, og de fire 

siste er grunnkretsnummeret. 

https://kartiskolen.no/?topic=generelt&lang=nb&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=7460468.72&Y=518476.22&zoom=14&layers=grunnkretser
https://kartiskolen.no/?topic=generelt&lang=nb&bgLayer=vanlig_grunnkart&X=7460468.72&Y=518476.22&zoom=14&layers=grunnkretser
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Figur 1Grunnkretser i Fauske sentrum 

 

 

 

Figur 2 Grunnkretser i Sulitjelma 
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Figur 3 Grunnkretser i Valnesfjord 
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