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Forskrift om skoletilhørighet i Stavanger kommune 
 
Fastsatt av Stavanger kommunestyre (16.11.20) med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa 
(opplæringslova) § 8-1. Erstatter forskrift datert 17.06.13. 
 
 
§ 1. Formål 
 
Forskriften skal sikre forutsigbarhet ved tildeling av skoleplass samt sikre at alle elever i Stavanger kommune 
få oppfylt nærskoleretten sin jfr. opplæringsloven § 8-1 første ledd.  
 
Videre skal forskriften sikre elevtilfang slik at den enkelte skole kan utvikle/beholde tilstrekkelig kompetanse 
og bredde i opplæringen. 
 
Nødvendig skolekapasitet skal sikres for alle Stavangers elever. I den sammenheng må kommunens 
økonomiske og arealmessige resurser utnyttes best mulig. 
 
 
§ 2. Inntaksområde og nærskolerett 
 
Nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for tildeling av skoleplass i kommunen. Ifølge opplæringslovens § 8-1 
første ledd har alle elever rett til å gå på den skolen i nærmiljøet som de sokner til.  
 
Vurderingen av hvilken skole som er elevens nærskole skal ta utgangspunkt i avstand til skolen fra elevens 
bosted. Men også andre forhold skal vurderes, som f.eks. trygg skolevei, søskentilhørighet, samlede nærmiljøer 
og kapasiteten på skolen.  
 
For å antyde hvilke områder som sokner til hvilke skoler, er det i Stavanger utarbeidet veiledende grenser 
(https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/skolene-i-stavanger/). Når kommunen fastsetter 
hvilken skole som er elevens nærskole, tas det utgangspunkt i disse grensene.  
 
Ifølge opplæringslovens § 8-1 første ledd andre setning, kan kommunen også vedta faste grenser mellom 
enkelte skoler. Denne forskriften innfører slike faste grenser eller inntaksområder for noen skoler, jfr. oversikt i 
§ 2-1 nedenfor. 
 
For de skoler som ikke har fått fastsatt egne inntaksområder, gjelder nærskoleprinsippet ved tildeling av 
skoleplass. Dette prinsippet er også førende ved fastsettelsen av de faste inntaksområdene. 
 
 
§ 2.1 Særskilte inntaksområder for enkelte skoler 
 
Særskilte inntaksområder er fastsatt i følgende områder/bydeler: 
 
Bydel Område; 

grunnkrets mv. 
Evt. nærmere beskrivelse Klasse

trinn 
Området 
sokner til: 

Evt. kommentar 

Hillevåg Del av grunnkrets 709 Schankeholen, Solslettveien 
mv. 

1.-7.  Tjensvoll skole Vest for E39 

Grunnkrets 708 Peer Gyntsvei, Askeladdveien 
mv. 

1.-7. Tjensvoll skole  

Madla Del av grunnkrets 2505 Nord og Vest for Steinlia 1.-7.  Kvernevik skole Nore Sunde sokner 
til Kvernevik skole 

Del av grunnkrets 2509 Vest for Aubehagen og Nedre 
Malthaug 

1.-7.  Kvernevik skole Grense følger 
grøntdrag 

Grunnkrets 
2505,2508,2509,2510 

Aubehagen, Malthaugkroken, 
Ekrehaugen mv. 

8.-10. Smiodden skole Grense følger 
Syftesokbakken og 
øst for Ekrestubben 

https://lovdata.no/pro#reference/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/pro#reference/lov/1998-07-17-61/§8-1
https://www.stavanger.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/skolene-i-stavanger/
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Eiganes/
Våland 

Del av grunnkrets 2105 Avgrenset av E39, Lassaveien, 
Lassakroken og Øvre 
Stokkavei  

1.-7.  Eiganes skole  

Tasta Grunnkretsene 2711 og 
2610 

Rødknapplia, Rødknappveien 
og Rødknappsvingene  

1.-7.  Tasta skole  

Del av grunnkrets 2609 Nedre Tasta 1.-7.  Tasta skole Grense går vest for 
Byhaugtunnelen 

Del av grunnkrets 2603 Nordre del av Tastaveden 1.-7.  Tasta skole Grense går i 
grøntområde 
(postnr. 4027) 

Del av grunnkretsene 
2607 og 2727 

Indre Tasta 1.-7. Tasta skole Grense 
Froastølveien og 
Dusavikveien  

Del av grunnkrets 2606 Indre Tasta 1.-7.  Tasta skole  
Grunnkretsene 2609, 
2610, 2711, 2709, 
2710, 2712 

Rødknapplia, Rødknappveien, 
Rødknappsvingene 
Kornblomstsvingene, 
Smiehagen, Maiblomstveien 

8.-10.  Tastaveden 
skole 

 

Grunnkrets 0910 Boknaveien mv. 8.-10. Tastaveden 
skole 

 

Hundvåg Del av grunnkrets 1209 Staurkvalveien 1-12 1.-7.  
8.-10.  

Skeie skole 
Lunde skole 

Øvrige del tilhører 
Hundvåg/Austbø 

Del av grunnkrets 1211 Tømmervikstraen 6-12 1.-7. 
8.-10. 
 

Hundvåg skole 
Austbø skole 

Øvrig del tilhører 
Skeie/Lunde 

Del av grunnkrets 1217 Stavangerfjordsvei 5-15 1.-7. 
8.-10. 

Hundvåg skole 
Austbø skole 

Øvrig del tilhører 
Skeie/Lunde 

Del av grunnkrets 1218 Hundvågvei 101, 103, 105, 
107 og 109-114 

1.-7. 
8.-10. 

Skeie skole 
Lunde skole 

Øvrig del tilhører 
Hundvåg Austbø 

Grunnkretsene 1205, 
1206, 1207, 1215, 
1216, 1220, 1222 

 1.-7. 
8.-10. 

Skeie skole 
Lunde skole 

 

Hinna Grunnkretsene 1712, 
1713, 1722, 1723, 
1724, 1725, 1726, 
1740, 1741 og 1742 

Øst for Heddeveien i sør og 
deretter øst for Ofolskroken, 
Markholen og Glassperleveien 

1.-7. Gausel skole  

Del av grunnkrets 1737 Øst for Petroleumsveien 1.-7. Gausel skole Øvrig del tilhører 
Godeset skole 

Del av grunnkrets 1738 Sølvperleveien, 
Sølvspennetunet og 
Sølvspenneveien 1-32 

1.-7. Gausel skole Øvrig del tilhører 
Jåtten skole 

Grunnkretsene 1714, 
1715, 1716, 1717, 
1718, 1719, 1736 og 
1739 

Vest for Heddeveien i sør og 
inklusive Ofolskroken, 
Markaholen og 
Glassperleveien 

1.-7. Godeset skole  

Del av grunnkrets 1733 Jåttåveien fra Eikesetveien til 
og med Storeholsveien 

1.-7. Godeset skole Øvrig del tilhører 
Jåtten skole 

 
Endringer i inntaksområdene får ikke konsekvenser for eksisterende vedtak om skoleplass. 
 
 
§ 3. Søknad om opptak ved annen skole enn nærskolen 
 
Foresatte kan søke om skoleplass for sitt barn ved annen skole enn nærskolen jfr. opplæringsloven § 8-1 tredje 
ledd. Kommunen kan velge å innvilge søknaden, eleven har imidlertid ingen rett til å gå på en annen skole. 
Søknad skal sendes via elevens nærskole som videresender til den skolen det søkes på.  
 
Hver søknad skal behandles individuelt og hensynet til barnets beste skal danne utgangspunktet for 
vurderingen. Det skal vurderes hva som er best for det barnet saken gjelder, innenfor de rammene lov og 
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forskrift trekker opp. Hensynet til det enkelte barnet må imidlertid veies mot andre interesser, herunder 
interessene til andre barn. 
 
Kapasiteten ved den skolen det søkes til veier tungt i vurderingen. Alle skoler må kontinuerlig holde av noen 
skoleplasser til eventuelle tilflyttede elever med nærskolerett. Dersom det, etter at et antall tilflyttingsplasser er 
avsatt, er ledig kapasitet skal søknaden innvilges. Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige plasser, foretas 
utvelgelse etter følgende kriterier: 
 

 Søsken på den aktuelle skolen ved skolestart 
 Kortest avstand til den aktuelle skolen 
 Trafikksikker skolevei  

 
Andre momenter som individuelle hensyn, vennskap/tilhørighet (hvor langt eleven er kommet i skoleløpet) 
samt likebehandling av kommunens innbyggere skal også inngå i totalvurderingen av søknaden. 
 
Ved fastsettelse av skolens kapasitet på det aktuelle årstrinnet, må skolen vurdere flere lovfestede 
begrensninger. Skolen må blant annet vurdere størrelsen på disponible arealer sett i lys av hvordan trinnet 
organiseres, hensynet til pedagogisk forsvarlige grupper, forsvarlig inneklima og brannsikkerhet.  
 
Det gis ikke skyssgodtgjørelse ved innvilgelse av plass på annen skole enn nærskolen og det kan ikke 
garanteres at søsken får plass ved samme skole.  
 
 
§ 4 Flytting ut av skolens inntaksområde 
 
Når en elev flytter ut av en skoles inntaksområde, mister eleven nærskoletilhørigheten til skolen og plassen 
frigjøres til elever som bor i skolens inntaksområde. Elev/foresatte må derfor melde fra om flytting til skolen 
eleven går på.  
 
Dersom elev/foresatte ønsker at eleven skal fortsette på elevens tidligere nærskole, må elev/foresatte søke om 
dette. Søknaden sendes til tidligere nærskole, og behandles på samme måte som andre søknader om plass ved 
annen skole enn nærskolen, jfr. ovenfor. 
 
 
§ 5. Prosess i forbindelse med tildeling av skoleplass 
 

§ 5.1. Elever som skal begynne på 1. og 8. klassetrinn 
1) Medio oktober: Kommunen sender ut registreringsskjema for å sikre oppdaterte data om den 

enkelte elev. I samme skjema søker foresatte om ønsket skoleplass. Utfylt registreringsskjema 
returneres til elevens nærskole. 

2) Medio januar: Rektor ved den aktuelle skolen tildeler skoleplass og orienterer om eventuell 
klageadgang, klagefrist mv. 

3) Skolene følger opp vedtatte prosedyrer for overgang fra barnehage til skole og fra barnetrinn til 
ungdomstrinn. 

 
§ 5.2 Elever som ønsker plass ved annen skole enn nærskolen 
Foresatte leverer skriftlig søknad til elevens nærskole, som videresender søknaden til den skolen det søkes 
til. Rektor ved den skolen det søkes til behandler søknaden etter bestemmelsen i § 3. 
 
§ 5.3 Elever som skal flytter ut av skolens inntaksområde  
Foresatte sender skriftlig melding til elevens nåværende nærskole, som er behjelpelige med å søke om ny 
skoleplass. Rektor på den skolen det søkes til behandler søknaden. Dersom elev/foresatte ønsker at eleven 
skal fortsette på elevens tidligere nærskole, må elev/foresatte søke om dette. Søknaden sendes til tidligere 
nærskole, og behandles på samme måte som andre søknader om plass ved annen skole enn nærskolen (jfr. § 
3). 
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Elever som flytter internt i Stavanger, kan etter søknad beholde skoleplassen ut skoleåret. Rektor behandler 
søknaden. 
 
 

§ 6. Informasjonsplikt overfor elever/foresatte 
 
Kommunen gjør forskriften kjent for elever og foresatte ved å legge den ut på kommunens og den enkelte 
skoles hjemmeside. 
 
 
§ 7. Klageadgang vedrørende skolebytte 
 
Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak. Ved avslag på søknad om skoleplass, skal skolen opplyse de foresatte 
om klageadgang og klagefristen på 3 uker, jf. forvaltningslovens § 28 og § 29.En eventuell klage sendes skolen. 
Dersom skolen etter å ha vurdert saken på nytt ikke finner grunn til å endre vedtaket, skal klagen oversendes 
via kommunen til Fylkesmannen i Rogaland. 
 
 
§ 8. Virkningstidspunkt 
 
Forskriften gjelder for alle elever ved kommunens grunnskoler, og har virkning fra vedtakelsesdato. 
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