Til foresatte for
Kari Nordmann
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09.03.2020

Forhåndsvarsel om skoleplassering.
Kari Nordmann 25.03.2015 er skolestarter skoleåret 2020 - 2021, og det er reservert
plass til ham/henne ved grunnskolen i Drammen kommune.
Foresatte trenger ikke å melde barnet inn som skolestarter. Dere vil motta
enkeltvedtak om skoleplassering i løpet av uke 13. Enkeltvedtaket har en klagefrist
på tre uker etter at det er mottatt.
Dette brevet er et forhåndsvarsel om skoleplassering jfr forvaltningsloven §16.
Forskrift om skoleplassering er ikke behandlet i den nye kommunen. Det er derfor
forskriftene fra de tre tidligere kommunene Drammen, Svelvik og Nedre Eiker som
legges til grunn ved skoleplassering høsten 2020.
Regler for skoleplassering er hjemlet i opplæringsloven §8.1: «Grunnskoleelevane
har rett til å gå på den skolen som ligger nærast eller ved den skolen i nærmiljøet
som dei soknaer til. Kommunen kan gi forskrift om kva for skole dei ulike områda
soknar til" (...)
Skoletilhørighet bestemmes av bostedsadresse i folkeregisteret ved skolestart.
Dersom dere har opplysninger som bør tas med i betraktning når eleven skal
skoleplasseres, må dere snarest mulig formidle disse til skolen barnet sokner til.
Konkrete og nær forestående flytteplaner er et eksempel på slike opplysninger. Er
dere i tvil om hvilken skole dere tilhører oppfordrer vi dere til å kontakte nærmeste
skole for informasjon.
Dere finner oversikt over forskriftene for skoleplassering fra de tre tidligere
kommunene som vedlegg til dette brevet.
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SFO/AKS
Når dere har mottatt enkeltvedtaket om skoleplassering kan dere søke om plass i
SFO/AKS f.o.m. 01.04.20. Dette gjør dere i Foreldreportalen i Vigilo. Her kan dere
også søke om redusert oppholdsbetaling.
Dere finner informasjon og veiledning om dette på kommunens hjemmesider
www.drammen.kommune.no.
Skolen barnet tilhører vil gi dere informasjon om organisering av overgangen mellom
barnehage og skole, foreldremøter og første skoledag.
Vi ønsker dere velkommen som elev og foresatt i Drammen kommune.
Med vennlig hilsen
Thomas Larsen Sola
Kommunalsjef
skole

Vedlegg:
Rutiner for skoleplassering for skolestartere høst 2020
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Skoleplassering i tidligere Nedre Eiker Kommune:
Tidligere Nedre Eiker kommune har seks barneskolekretser: Krokstad, Mjøndalen,
Solberg, Steinberg, Åsen, Stenseth.
Det er områder mellom skolekretsene Krokstad - Stenseth og Mjøndalen - Åsen der
foresatte kan velge hvilken skole de ønsker at barnet skal gå på. Dersom du bor i
disse områdene, vil barnet få skoleplassering ved en av skolene. Ønsker du å bytte
skole sender du melding til skolen som har sendt ut enkeltvedtaket.
Ungdomskolene har opptak fra følgende barneskoler:
· Veiavangen: Åsen, Mjøndalen og Steinberg
· Killingrud: Solberg
· Eknes: Stenseth og Krokstad

Skoleplassering i tidligere Drammen Kommune:
Tidligere Drammen kommune har 14 barneskolekretser: Aronsløkka, Åssiden, Øren,
Bragernes,Rødskog, Gulskogen, Danvik, Brandengen, Åskollen, Skoger,Vestbygda,
Konnerud,Hallermoen og Fjell.
Ungdomsskolen har opptak fra følgende barneskoler:
·
·
·
·
·
·

Børresen: Øren og Bragernes
Kjøsterud: Åssiden og Aronsløkka
Gulskogen: Gulskogen og Rødskog
Svensedammen: Konnerud, Hallermoen og Vestbygda
Marienlyst: Danvik, Brandengen og Åskollen*
Galterud: Fjell, Skoger og Åskollen*

*) For Åskollen gjelder egne retningslinjer
Skoleplassering i tidligere Svelvik Kommune:
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Tidligere Svelvik kommune har fritt skolevalg. Elevene får skoleplassering ved en av
barneskolene, Tømmerås eller Tangen, på grunnlag av områdeinndeling mellom de
to barneskolene.
Ønsker du å bytte skole sender du melding til skolen som har sendt ut
enkeltvedtaket.
Svelvik ungdomsskole er opptaksskole for Tangen og Tømmerås skole
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