Kapasitet og skoletilhørighet
ved ungdomsskoler
Drammen kommune
fra skoleåret 2022-2023

Bakgrunn for orienteringen
• Dagens forskrift om skolekretser sier at alle elever fra samme barneskole skal
begynner på samme ungdomsskole.
• På grunn av kapasitet kan enkelte ungdomsskoler få utfordringer med å innfri
dette fra skoleåret 2022-2023.

Hvordan kan kommunen løse skoletilhørighet for elever fra barneskolene, når
ungdomsskolen de skal begynne på er full?
• Rådmannen legger opp til en politisk prosess for arbeidet våren 2021.
• Arbeidet påvirker ikke skoletilhørigheten for de elevene som starter på ungdomsskolen høsten
2021.

• Hensikten med orienteringen er å få innspill og tilslutning for forslag til prosess

Opplæringsloven §8-1
Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen. Kommunen kan avgjøre hva som
er nærskolen i en forskrift om skolekretsgrenser.
Dersom kommunen kan dokumentere at en skole er full, kan kommunen fordele
elever på andre skoler på en forsvarlig og likeverdig måte, enten ved
forskriftsregulering eller ved enkeltsaksbehandling.
Enkeltvedtak
• Er et vedtak som retter seg mot en eller flere bestemte personer, jf. fvl. § 2 (1) bokstav b.
• Kravet om bestemte personer: vedtaket må rette seg mot bestemte identifiserbare personer
• Eksempel: skolen vedtar et enkeltvedtak om spesialundervisning.
Forskrift
• Er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til et ubestemt antall personer, jf. fvl. § 2 (1) bokstav c

Eksempelskole: Børresen ungdomsskole
(Tilhørende Øren og Bragernes barneskoler)
Vurdering av kapasitet, skolebehovsanalysen mai 2020:
• Skolen har allerede kapasitetsutfordringer.
• Skolen har 14 klasserom
• Flere av klasserommene er små og har ikke plass til flere enn 26 elever og to klasserom
mangler håndvask

• Andre utfordringer knyttet til kapasitet:
•
•
•
•
•

Gymsal er liten og har ikke tilstrekkelig kapasitet. Benytter flerbrukshall på Øren
Grupperom/rom som kan brukes til elever med særskilte behov
Kapasitet på rom til mat & helse
Areal til større samlinger – elever og foresatte
Arealer til ansatte, møter og arbeidsplasser

Framskrivning av elever på 8.trinn, Børresen
ungdomsskole

Framskrivninger tar utgangspunkt i
folkeregistrert adresser for årskull.

Elevtall fra rapportering i GSI 01.10.20
Årets 6.trinn både ved
Øren og Bragernes har
mange elever. Det
skaper utfordringer for
kapasitet ved Børresen
ungdomsskole når dette
kullet begynner på
ungdomsskolen høsten
2022.

GSI (grunnskolens
informasjonssystem) er
faktiske elevtall ved skoler
per 01.10 hvert år.

Hvordan kan kommunen løse skoletilhørighet for elever fra barneskolene, når
ungdomsskolen de skal begynne på er full?

Mulige løsninger:
① Sette opp midlertidige modulbygg ved ungdomsskoler som er fulle
• Fra skolebehovsanalysen mai 2020
«For handlingsalternativer som omhandler midlertidige modulbygg bør det vurderes en prinsipiell
diskusjon om hvorvidt, og i hvor stor grad, dette skal være et virkemiddel for kommunen for å tilføre
ny kapasitet for enkeltskoler. Hvor lenge midlertidige modulbygg skal sikre tilstrekkelig kapasitet for
skolen hører til samme prinsipielle diskusjon.»

•
•
•
•

Ikke mulig ved alle skoler på grunn av lite ledig grunnareal
Leiekostnader må påregnes
Modulbygg kan tas ned når skolen får tilstrekkelig kapasitet
Alle elever fra samme 7.trinn på barneskolen kan begynne på samme ungdomsskole

② Ny ordning for skoletilhørighet til ungdomsskoler som er fulle
- fast ordning for alle år
• Betyr at elever på 7.trinn på samme barneskole begynner på to ulike ungdomsskoler i
en fast ny ordning.
• Ny ordning gjelder alle år. Også for år da ungdomsskolen ikke har
kapasitetsutfordringer og kunne tatt imot alle elever fra samme barneskole.
• Kan være mest hensiktsmessig dersom elevtallet ved ungdomsskolen er for høyt over
tid.

• Må vedtas i en lokal forskrift om skoletilhørighet

③ Ny ordning for skoletilhørighet til ungdomsskoler som er fulle
- kun for enkeltår der ungdomsskolen er full
• Betyr at elever på 7.trinn fra samme barneskole begynner på to ulike ungdomsskoler
– de årene ungdomsskolen de sokner til er full.
• For år der ungdomsskolen ikke er full, begynner alle elevene fra samme barneskole
på samme ungdomsskole
• Kan være mest hensiktsmessig dersom elevtallet er for høyt for enkeltår/få år ved
samme ungdomsskole
• Må vedtas i en lokal forskrift om skoletilhørighet.

• Bør inneholde prinsipper for prioritering av skoletilhørighet. (Eksempler):
• Omfatter elever i grenseområder mellom ungdomsskolene (kan evt. avmerkes på kart)
• Elever som ønsker å begynne på annen ungdomsskole
• Sosiale og/eller medisinske forhold
• Eleven har søsken ved skolen
• Ingen skal begynne på annen ungdomsskole alene. Gruppe på minst 5 elever.
• Andre prinsipper

Lokal forskrift om skoletilhørighet
Skoletilhørighet sier noe om hvilken skole eleven skal få sin opplæring.

Forskrifter kan bidra til å:

Hva kan en forskrift om skoletilhørighet inneholde?

• sikre forutberegnelighet for
innbyggere
• sikre likebehandling
• styre den kommunale
saksbehandlingen
• ha transparente prosesser

• Kart/oversikt av skolekretsgrenser for barneskoler
• Kart/oversikt over hvilke barneskoler som sokner til
hvilke ungdomsskoler
• Regler for skoletilhørighet når
ungdomsskolen/nærskolen er full
• Regler for skoletilhørighet når elever flytter innenfor
kommunegrensen underveis i skoleløpet
• Regler for søknad om skolebytte til skoler i andre
kommuner
• Regler for skoleskyss ved skolebytte
• Annet

Eksempler på forskrift om skoletilhørighet
fra andre kommuner
Ås: https://www.as.kommune.no/forskrift-om-skoletilhoerighet-i-as-kommune.5423772-352947.html Oppgir
primærskole og sekundærskole for alle områder

Nordre Follo: https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordrefollo/tjenester/skole/skoletilhorighet/forskrift-om-skoletilhorighet-i-nf-kommune.pdf

Nesodden: https://www.nesodden.kommune.no/barn-unge/felles-informasjon-skole/skolestartinnmelding/skoletilhorighet/
Frogn: https://frogn.kommune.no/globalassets/enheter/skole/bilder-ogdokumenter/skoletilhorighet/forskrift-om-skoletilhorighet-fra-2020.pdf

Veileder til forskrift for Frogn: https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/skole/bilder-ogdokumenter/skoletilhorighet/veileder-til-forskrift.pdf
Tromsø: https://img8.custompublish.com/getfile.php/3631940.1308.tuurvrcyce/Retningslinjer+for+skolebytte.
pdf?return=www.tromso.kommune.no Eksempel på at ett område er behandlet som egen forskrift. Her: forskrift om skolebytte.

Forslag til prosess
Tidspunkt

Hva

10.mars 2021

Orientering i hovedutvalg for oppvekst og utdanning

11.mars - 7.april 2021

Rådmannen utarbeider en sak der de tre handlingsalternativene legges frem i et samlet
høringsutkast.

(Skrivefrist 7.april)

21.april 2021

Sak til hovedutvalget for oppvekst og utdanning.
Vedta medvirkningsprosess, høringsrunde og høringsdokumenter:
• Høringsutkast med de tre handlingsalternativene for skoletilhørighet dersom ungdomsskolen er
full.

22.april - 12.mai 2021

Høringsrunde

(Skrivefrist for saker til
juni: 18.mai)

2.juni 2021

Sak til hovedutvalget for oppvekst og utdanning etter høringsrunde.
Vedta hvordan kommunen skal løse skoletilhørighet for elever fra barneskolene, når
ungdomsskolen de skal begynne på er full.

