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Forskrift om skoletilhørighet, Stavanger kommune 
 
Fastsatt av Stavanger bystyre 17.06. 2013 med hjemmel i lov av 17. juli 1988 nr. 61 om 
grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 8.1 
 
 
§ 1. Formål 
 
Forskriften er utarbeidet for å sikre elever og foresatte mest mulig forutsigbarhet ved tildeling av 
skoleplass.  
 
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 ressurser utnyttes best mulig. 
 
 
§ 2. Inntaksområde og nærskolerett  
 
Opplæringsloven § 8-1. Skolen angir blant annet: 

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. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i 
Norsk Lovtidend gjeld ikkje. (…) 

 
I Stavanger er det gjennom denne forskrift innført inntaksområder for enkelte skoler, både på 
barnetrinnet og ungdomstrinnet, se oversikten i § 2.1 under. Kommunen har dermed angitt 
hvilken skole disse områdene sokner til. For de skoler som ikke har fått fastsatt eget 
inntaksområde, er nærskoleretten utelukkende knyttet til geografisk nærhet, dvs. avstand. 
 
§ 2.1 Særskilte inntaksområder for enkeltskoler 
Særskilt inntaksområde er fastsatt i følgende områder/bydeler: 

Bydel 
Område; 
grunnkrets mv 

Evt. nærmere 
beskrivelse 

Klasse
-trinn 

Området 
sokner til: Kart Evt. kommentar 

Hillevåg 
(barne-
trinn) 
 

Del av 
grunnkrets 709 

Schankeholen, 
Solsletteveien mv. 

1.-7.tr. Tjensvoll 
skole 

Se 
link 
for-
side 

Vest for E39 

Grunnkrets 708 Peer Gyntsvei, 
Askeladdveien mv. 

1.-7.tr. Tjensvoll 
skole 

 

Madla 
(barne-
trinn) 

 
Madla 
(ungdoms
-trinn) 

Del av 
grunnkrets 2505 

Nord og vest for 
Steinlia 

1.-7.tr. Kvernevik 
skole 

Se 
link 
for-
side 

Nore Sunde sokner 
til Kvernevik skole 

Del av 
grunnkrets 2509 

Vest for Aubehagen 
og Nedre Malthaug 

1.-7.tr. Kvernevik 
skole 

Grense følger 
grøntdrag 

Grunnkretsene 
2505, 2508, 
2509, 2510,  

Aubehagen,  
Malthaugkroken, 
Ekrehaugen mv 

8.-
10.tr. 

Smiodden 
skole 

Grense følger 
Syftesokbakken og 
øst for Ekrestubben 

Eiganes 
Våland 
(barne-
trinn) 

Del av 
grunnkrets 2105 

Avgrenset av E39, 
Lassaveien, 
Lassakroken og Øvre 
Stokkavei 

1.-7.tr. Eiganes 
skole 

Se 
link 
for-
side 

Iverksettes 
01.01.2018, dvs. fra 
og med skoleåret 
2018-19 

Tasta  
(barne-

Grunnkretsene 
2711 og 2610  

Rødknapplia, 
Rødknappveien og 

1.-7.tr. Tasta  
skole 

Se 
link 
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trinn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tasta 
(ungdoms
-trinn) 

Rødknappsvingene for-
side 

 
Del av 
grunnkrets 2609 

Nedre Tasta 1.-7.tr. Tasta  
skole 

Grense går vest for 
Byhaugtunnelen 

Del av 
grunnkrets 2603 

Nordre del av 
Tastaveden 

1.-7.tr. Tasta  
skole 

Grenses i grønt-
område (postnr. 4027) 

Grunnkretsene 
2607 og 2727 

Indre Tasta  1.-7.tr. Tasta  
skole 

 

Del av 
grunnkrets 2606 

Indre Tasta 1.-7.tr. Tasta  
skole 

Grense Froastølvn. 
og Dusavikveien 

Grunnkretsene 
2609, 2610, 
2711, 
2709,  
2710,  
2712 

Rødknapplia, 
Rødknappveien og 
Rødknappsvingene - 
Kornblomstsvingen, 
Smiehagen, 
Maiblomstveien 

8.-
10.tr. 

Tastaveden 
skole 

 

Grunnkrets 0910 Boknaveien mv. 8.-
10.tr. 

Tastaveden 
skole 

 

 
Overnevnte inntaksforskrift får ikke konsekvens for eksisterende vedtak om skoleplass. 
Ordningen trer i kraft ved at inntaket på 1. og 8. trinn justeres fra og med angitt virkningsdato. 
 
 
§ 3. Søknad om opptak ved annen skole enn nærskolen 
 
Foresatte kan søke skoleplass for sitt barn ved annen skole enn nærskolen, jfr. opplæringslovens 
§ 8-1, annet ledd; såkalt «fritt skolevalg». Slik søknad skal sendes via elevens nærskole.  
 
Alle skoler må kontinuerlig holde av noen skoleplasser til eventuelle tilflyttede elever med 
nærskolerett. Behovet for slike plasser er ulikt fra skole til skole.  
 
Dersom det, etter at et antall tilflyttingsplasser er avsatt, er ledig kapasitet på omsøkt skole skal 
søknaden innvilges. Dersom det er flere søkere enn tilgjengelige plasser, foretas utvelgelse etter 
følgende kriterier: 

1) Søsken på den aktuelle skolen ved skolestart 
2) Kortest avstand til den aktuelle skolen 
3) Trafikksikkerhet skolevei 

 
Det gis ikke skyssgodtgjørelse i denne sammenheng og det kan ikke garanteres at søsken får 
plass ved samme skole. 
 
 
§ 4. Prosess i forbindelse med tildeling av skoleplass 
 
§ 4.1. 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.  
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§ 4.2. Elever som ønsker skolebytte underveis i skoleløpet 
Foresatte leverer skriftlig søknad til elevens nåværende skole, som videresender søknaden til 
den aktuelle skolen. Rektor på søkt skole behandler søknaden etter bestemmelsene i § 3.  

 
§ 4.3. Elever som skal flytte underveis i skoleløpet 

Foresatte sender skriftlig melding til elevens nåværende nærskole, som er behjelpelig med å 
søke om ny skoleplass, i eller utenfor kommunen. Rektor på søkt skole behandler søknaden. 

 
Elever som flytter internt i Stavanger, kan etter søknad beholde skoleplassen ut skolehalvåret. 
Rektor behandler søknaden. 

 
 
§ 5. Informasjonsplikt overfor elever/foresatte 
 
Kommunen gjør forskriften kjent for elever og foresatte ved å legge den ut på kommunens og 
den enkelte skoles hjemmeside, samtidig med at registreringsskjema blir sendt ut høsten 2014. 
 
 
§ 6. Virkningstidspunkt 
 
Forskriften gjelder for alle elever og har virkning fra 01.01.2014, dersom ikke annet er nevnt i  
§ 2.1. Det vil si at forskriften får innvirkning fra og med elevinntaket for skoleåret 2014-15. 
 
 
 


