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1. Aktuelle bestemmelser i opplæringsloven, forvaltningsloven og
barnekonvensjonen
Opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Opplæringsloven § 8-1 Skolen
Opplæringsloven § 9a -2 Om elevene sitt skolemiljø
Opplæringsloven § 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring
Forvaltningsloven § 2 a) og b) Definisjoner
Forvaltningsloven kap IV: Om saksforberedelse ved enkeltvedtak
Forvaltningsloven kap V: Om vedtaket
Forvaltningsloven kap VI: Om klage og omgjøring
Barnekonvensjonen art. 3: Barnets beste

2. Omfanget av saksbehandlings- og vedtaksrutinene
Rutinene omfatter alle barn som har rett og plikt til grunnskoleopplæring som betyr
saksbehandlingsrutiner ved vedtak om skoleplassering for nye 1. klassinger, tilflyttende elever
ved alle trinn, behandling av klager og søknader om skolegang ved andre skoler i annen
kommune.
Rutinene skal bidra til rask, forutsigbar og likeverdig behandling av vedtak, klager og
søknader om skoleplass for alle elever som er bosatt i Rennebu kommune.
Lovverk: Opplæringsloven § 2.1, Opplæringsloven § 8-1.

3. Ansvarsfordeling
Rektor har ansvar for å fatte vedtak om skoleplass for elever i kommunen.
Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst behandler søknader om å gå på skole i annen
kommune.

Kilde: Delegasjonsreglementet for Rennebu kommune.
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4. Oppbevaring av opplysninger
Alle søknader med vedlegg og vedtak om skoleplass registreres i kommunens
saksbehandlersystem. Rådmannen sender kopi av vedtak til de berørte skolene.

5. Vedtak om skoleplass
Elevene blir tildelt skoleplass ut fra eleven sin adresse i Folkeregisteret. Foreldre med
forskjellige adresser og delt omsorg for barnet, må være spesielt oppmerksomme på dette.
5.1 Vedtak om skoleplass for kommende 1. klassinger
Grunnskoleelever har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved skolen de sokner
til. I Rennebu er Rennebu barne- og ungdomsskole nærskolen til alle elevene i kommunen.
Rektor sender ut brev med varsel om skoleplassering til alle som skal begynne i 1. klasse i
februar/mars det året de starter i skolen. Tre uker senere skriver rektor vedtak om
skoleplassering til elevene/foresatte.
Lovverk: Opplæringsloven § 8-1 første ledd.
5.2 Vedtak om skoleplass for tilflyttende elever og elever fra private skoler
Elever som har flyttet til Rennebu og elever som tidligere har hatt skoleplass ved privat skole,
får tildelt skoleplass ved Rennebu barne- og ungdomsskole etter mottatt flyttemelding.
Vedtaket fattes og sendes ut av rektor.
5.3 Utsatt eller framskutt skolestart
Søknad om utsatt skolestart behandles av rådmannen. Utsatt skolestart forutsetter sakkyndig
vurdering. Dersom søknaden innvilges oppheves vedtaket om tildelt skoleplass. Rektor vil da
sende nytt vedtak om skoleplass i forkant av neste skoleår.
Søknader om framskutt skolestart behandles av rådmannen. Framskutt skolestart forutsetter
sakkyndig vurdering. Loven forutsetter at barnet må fylle 5 år innen 1. april det året det skal
begynne på skolen. Rektor behandler vedtak om skoleplass.
Kilde: Delegasjonsreglementet i Rennebu kommune.
Lovverk: Opplæringslovens § 2-1, tredje ledd.
5.4 Skolegang ved privat skole
Alle barn i skolepliktig alder er skoleelever ved Rennebu barne- og ungdomsskole inntil
skolen har mottatt skriftlig bekreftelse om at eleven er tatt opp som elev ved en privat
grunnskole. Når bekreftelse er mottatt, skrives eleven ut av den kommunale grunnskolen.
5.5 Skolegang i kommunal grunnskole i andre kommuner
Alle søknader om skolegang ved kommunale skoler i andre kommuner behandles av
Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst.
Eleven har kun rett til å gå på den nærmeste skolen innenfor kommunegrensen. Rennebu kan
avtale med en annen kommune at et område i Rennebu kommune skal tilhøre en skole i en
annen kommune. Rennebu kommune har ikke inngått slike avtaler med noen nabokommune.
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Men Rennebu kommune har en gjensidig avtale med Oppdal kommune som regulerer ulike
forhold dersom enkeltelever får innvilget skoleplass i den andre kommunen.
Elever kan søke om å få plass på en annen skole enn den eleven sokner til. Det er opp til
Rennebu kommunes frie skjønn å avgjøre om eleven skal få innvilget søknaden.
Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen av søknaden. I tillegg må
vurderingen bygge på faktaopplysninger, og vedtak må være i samsvar med kommunens
tidligere praksis, slik at det blir en likebehandling av sakene.
Dersom kommunen innvilger søknad om skolebytte til skole i annen kommune, vil elevens
rett til gratis skoleskyss normalt falle bort.
Lovverk: Opplæringsloven § 13-1 første ledd, Opplæringsloven § 8-1 andre ledd og tredje
ledd.
5.6 Elever fra andre kommuner
Rektor behandler søknad om skolegang ved Rennebu barne- og ungdomsskole for elever
bosatt utenfor kommunen. Disse blir ikke behandlet før øverste administrative
skolemyndighet i hjemkommunen bekrefter at de vil dekke kostnadene forbundet med
skolegangen. Dette gjelder også eventuelle utgifter til skoleskyss.
5.7 Skolebytte som tiltak etter Opplæringsloven § 9a
Alle elever har rett på et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Enkelte ganger kan det være nødvendig med et skolebytte for at elever skal få oppfylt sine
rettigheter. Dette er et alvorlig tiltak som iverksettes etter at alle andre tiltak er utprøvd, eller
vurdert som ikke hensiktsmessige. Saker om skolebytte etter §9a i Opplæringsloven,
behandles av Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst. I saksframlegget skal det opplyses
hva skolen har gjennomført av tiltak. Før saken behandles skal det foreligge sakkyndig
vurdering fra Pedagogisk psykiatrisk tjeneste (PPT). Et slikt vedtak kan kun fattes i tilfeller
der foresatte aksepterer en slik løsning.
I noen tilfeller kan det være nødvendig at en elev bytter skole for å ivareta andre elevers
rettigheter. Saker om skolebytte etter Opplæringsloven § 9a-2, behandles av Hovedutvalg for
helse, omsorg og oppvekst. Før saken behandles, skal det være prøvd andre tiltak, og i
saksframlegget skal det opplyses hva skolen har gjennomført av tiltak. Eleven kan flyttes til
en skole utenfor kommunen, men ikke slik at eleven må flytte ut av hjemmet, eller at
skoleskyssen blir uforsvarlig lang. I slike tilfeller er det Rennebu kommune som må dekke
kostnadene med skolegangen. Dette gjelder også eventuelle utgifter til skoleskyss.
Skolebytte som tiltak etter opplæringsloven § 9a behandles etter reglene om enkeltvedtak i
forvaltningsloven.
Lovverk: Opplæringsloven § 9a, Opplæringsloven §9a-2, Opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd.

5

6. Klagebehandling
Du kan klage på alle vedtak om skoleplass og avslag på søknader om skolegang ved annen
skole. Klagefristen er tre uker etter du har mottatt vedtaket. Dersom du ikke får medhold i
klagen, sendes den Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling.
Lovverk: Forvaltningslovens bestemmelser om klage på enkeltvedtak, Opplæringsloven § 151.
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