Kommunal forskrift om nærskoletilknytning i Ski kommune
Forskriften er vedtatt i kommunestyret 21.06.2017, og gjelder for alle grunnskoleelever i Ski
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.»

§ 1. NÆRSKOLESONER
Skolekretsgrensene i Ski kommune er definert ut fra ni nærskolesoner med tilhørende
adresser. Ved fastsettelse av nærskolesoner er geografisk avstand, topografi og farlig
skolevei lagt til grunn.
Nærskolesonene er definert i kartet under § 4. Søkbart kart finnes på Follokart via
kommunens hjemmeside. Under følger en beskrivelse av nærskolesonene slik de er definert
i kartet.
§ 1.1. Siggerud
Siggerud nærskolesone 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 og Ski nærskolesone er nærmere spesifisert i Follokart.
§ 1.2. Vevelstadåsen
Vevelstadåsen nærskolesone 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 nærskolesone.
§ 1.3. Bøleråsen
Bøleråsen nærskolesone består av boligområdet på Bøleråsen, avgrenset av Vevelstadveien
i vest. Grensen mot Vevelstad nærskolesone er nærmere spesifisert i Follokart.
§ 1.4. Langhus
Langhus nærskolesone består av boligområdene på begge sider av Langhusveien fra
kommunegrensen til Oppegård fram til avkjøringen mot Furulia. Bebyggelsen i Stenfeltlia og
Furusetåsen tilhører Langhus nærskoleområde. Nærskolesonen 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 og Siggerud nærskolesoner er nærmere spesifisert i Follokart.
§ 1.5. Hebekk
Hebekk nærskolesone består av boligområdet Hebekk avgrenset av Nordbyveien i sør og
jernbanen i øst. Den omfatter også boligene nordover langs Oppegårdveien som nærmere
spesifisert i Follokart.

§ 1.6. Ski
Ski nærskolesone består av boligområdene øst for jernbanen i Ski tettsted, avgrenset av
gangveien langs den gamle jernbanetraséen mot Ås i vest. Grensene mot Langhus,
Kråkstad og Siggerud nærskolesone er nærmere spesifisert i Follokart.
§ 1.7. Finstad
Finstad nærskolesone består av boligområdet Finstad avgrenset av Nordbyveien i nord og
gangveien langs den gamle jernbanetraséen mot Ås i øst.
§ 1.8. Kråkstad
Kråkstad nærskolesone består av boligområdet i Kråkstad tettsted, samt bebyggelsen rundt
Kråkstad tettsted. Grensene mot Ski og Skotbu nærskolesone er nærmere spesifisert i
Follokart.
§ 1.9. Skotbu
Skotbu nærskolesone består av bebyggelsen ved Skotbu. Grensene mot Kråkstad
nærskolesone er nærmere spesifisert i Follokart.

§ 2. SKOLEKRETSER
Alle barn har etter opplæringsloven § 8–1 rett til plass på nærskolen, definert ut fra barnets
folkeregistrerte adresse.
§ 2.1. Skolekretser for barnetrinnet
Alle elever med adresse i kommunen tilhører barneskolen med samme navn som
nærskolesonen, med følgende unntak:
Elever med adresse i Skotbu nærskolesone tilhører Skotbu skole til og med 4. trinn og
Kråkstad skole fra og med 5. trinn.
§ 2.2. Skolekretser for ungdomstrinnet
Siggerud skole
Elever med adresse i Siggerud nærskolesone tilhører Siggerud skole til og med 10. trinn.
Haugjordet ungdomsskole
Elever med adresse i Vevelstadåsen, Bøleråsen og Langhus nærskolesoner tilhører
Haugjordet ungdomsskole fra og med 8. til og med 10. trinn.
Ski ungdomsskole
Elever med adresse i Hebekk, Ski og Finstad nærskolesoner tilhører Ski ungdomsskole fra
og med 8. til og med 10. trinn.
Kråkstad skole
Elever med adresse i Kråkstad og Skotbu nærskolesoner tilhører Kråkstad skole til og med
10. trinn.

§ 3. TILDELING AV SKOLEPLASS
§ 3.1. Tildeling av skoleplass før skolestart på 1. trinn
Skolestartere tildeles skoleplass på nærskolen etter den skolekretsen elevens
folkeregistrerte adresse tilhører innen 01.11. året før de begynner i 1. klasse. Informasjon om
skoleplassen sendes fra den barneskolen eleven tilhører.
§ 3.2. Tildeling av skoleplass før skolestart på 8. trinn
Elever ved Siggerud og Kråkstad skoler beholder sin skoleplass til og med 10. trinn. Elever
på de øvrige barneskolene tildeles skoleplass på ungdomsskolen etter den skolekretsen
elevens folkeregistrerte adresse tilhører innen 01.11. året før de begynner i 8. trinn.
Informasjon om skoleplassen sendes fra den ungdomsskolen eleven tilhører.
§ 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 nærskolen etter den skolekretsen elevens
folkeregistrerte adresse tilhører.
§ 3.4. Søknad om plass ved annen skole i Ski kommune enn nærskolen
Foresatte kan søke annen skole enn nærskolen, men eleven har ikke rett til slik skoleplass.
For å sikre andre elevers rett til plass på nærskole, blir slike søknader bare unntaksvis
innvilget. Dette gjelder kun dersom helt spesielle hensyn tilsier det:
•

Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som nærskolen ikke har

•

Sosialfaglige hensyn

•

Søsken på skolen

Søknad om plass på en annen skole enn nærskolen sendes rektor på ønsket skole.
§ 3.5. 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 økte kostnader for kommunen. Dette gjelder kun dersom helt
spesielle hensyn tilsier det:
•

Spesialpedagogiske hensyn som krever at eleven får et tilbud som Ski kommune ikke har

•

Sosialfaglige hensyn

•

Særlig farlig skolevei
o Elever som er bosatt på Tandbergåsen i Ås kommune, får plass ved Ski skole i
Ski kommune dersom det er ledig kapasitet.
o Elever som er bosatt ved Taraldrud i Ski kommune vest for E6, får skoleplass i
Oppegård kommune dersom det er ledig kapasitet.

•

Spesielle skoletilbud tilpasset talenter innenfor områder som
o ikke dekkes av læreplanen eller
o hvor det er opptaksprøver eller
o kommunen har ikke skoletilbud som ivaretar utviklingsbehov og dette er
nødvendig for kvalifisering til yrke

Søknad om skoleplass i en annen kommune sendes skole- og barnehageavdelingen i Ski
kommune.

§ 3.6. Bytte av skole som følge av adresseendring
Elever som flytter til en annen skolekrets tildeles skoleplass ved den nye nærskolen. Elevens
foresatte sender melding om adresseendring til skolen der eleven har skoleplass. Skolen
sender flyttemeldingen videre til den nye nærskolen.
§ 3.7. Bytte av skole etter opplæringslovens kapittel 9a
Opplæringsloven § 9a-1 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.

§ 4. KART OVER GJELDENDE NÆRSKOLESONER

