Forskrift om skoletilhørighet, Sarpsborg kommune
Fastsatt av Sarpsborg bystyre 8. desember 2016 med hjemmel i lov av 17. juli 1988 nr 61 om grunnskolen og den
videregående opplæringa (Opplæringslova) § 8.1. Erstatter Forskrift om skoletilhørighet vedtatt 25.september 2014.

§ 1.

Definisjoner
Inntaksområder: Sarpsborg kommunes inntaksområder definerer hvilken skole elever sogner
til basert på folkeregistrert bostedsadresse, jfr kartgrunnlag til forskriften.
Utjevningsområder: Elever som bor i et utjevningsområde, kan gis plass ved en annen
definert grunnskole i kommunen dersom den skolen eleven sogner til etter inntaksområde, er
full, jft kartgrunnlag til forskriften.

§ 2.

Tildeling av skoleplass
2.1.
Elever som skal begynne i 1. og 8. klasse, tildeles skoleplass ved nærskolen/den skolen
eleven sogner til etter vedtatte inntaksområder.
2.2.

Elever som flytter i løpet av skoleåret, tildeles skoleplass ved nærskolen/den skolen
eleven sogner til etter vedtatte inntaksområder etter flytting.

2.3.

Dersom det ikke er kapasitet ved nærskolen etter §§ 2.1 og 2.2, kan elever i
utjevningsområder tildeles plass ved annen skole. Ved tildeling av skoleplass for elever
i utjevningsområdene vektlegges i prioritert rekkefølge:





Skolenes kapasitet
Dokumenterte særskilte behov hvor valg av skole har vesentlig betydning for skolegangen
Foresattes ønske om at søsken skal gå på samme skole
Trafikale og sikkerhetsmessige forhold ved skoleveien

Foresattes og elevers ønske om skoleplass tas med i vurderingen ved tildeling av skoleplass for
elever som bor i et utjevningsområde.
§ 3.

Utjevningsområder
Øst for Glomma:
Ø1 går til Hafslund barneskole eller Navestad barneskole
Ø2, Ø3 og Ø4 går til Hafslund barneskole eller Borgen barneskole
Ø6 går til Borgen barneskole eller Sandbakken barne- og ungdomsskole
Ø7 går til Varteig barne- og ungdomsskole eller Hafslundsøy barneskole
Ø8 går til Hafslundsøy barneskole eller Hafslund barneskole
Ø10 og Ø11 går til Hafslund ungdomsskole eller Sandbakken barne- og ungdomsskole
Ø12 går til Varteig barne- og ungdomsskole eller Hafslund ungdomsskole
Sentrum:
S1, S2 og S3 går til Kurland barneskole eller Lande barneskole
S4 går til Sandesundsveien barneskole eller Lande barneskole
S5 går til Kurland barneskole, Sandesundsveien barneskole eller Lande barneskole
S6 går til Sandesundsveien barneskole eller Alvimhaugen barneskole
S8 går til Lande barneskole eller Alvimhaugen barneskole
S10 og S11 går til går til Kruseløkka ungdomsskole eller Grålum ungdomsskole
S12 går til Kruseløkka ungdomsskole eller Tindlund ungdomsskole
S13 går til Kruseløkka ungdomsskole eller Hafslund ungdomsskole
Vest:
V1 og V2 går til Grålum barneskole eller Tindlund barneskole
V3, V4 og V5 går til Hannestad barneskole eller Tindlund barneskole
V6 går til Hannestad barneskole eller Grålum barneskole
V10, V11 og V12 går til Grålum ungdomsskole eller Tindlund ungdomsskole

§ 4.

Søknad om opptak ved annen skole enn nærskolen
Etter søknad kan eleven tas inn ved en annen skole enn den eleven sogner til, jfr Oppl.lova § 81, tredje ledd.

§ 5.

Informasjonsplikt overfor elever/foresatte
Forskriften skal gjøres kjent for elever/foresatte ved tildeling av skoleplass.

§ 6.

Virkningstidspunkt
Forskriften gjelder for alle elever og har virkning fra 8.desember 2016.

Inntaksområder og utjevningsområder til forskriften fremgår av kartgrunnlag vist her:
www.sarpsborg.com/skolegrenser og inntaksområder

