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R-SKRIV 1-2018: KOMMUNAL FORSKRIFT: ELEVINNTAK, 

FORDELING OG OVERGANGER INNEN FROLANDS 

SKOLEKRETSER. FROLAND BARNESKOLE OG BLAKSTADHEIA 

SKOLE – FROLAND BARNESKOLE OG MYKLAND SKOLE. 
 
Rundskrivets formål er å gi forutsigbarhet ved de viktige overgangene som elever møter 
innen Frolands grunnskoler, sikre lik behandling av elever, sikre hensiktsmessige klasser 
og gi anledning til oppsett av nye klasser. Oppsett av klasser er skolens oppgave, men det 
forutsettes at elever og foresatte blir informert om prosessen og hvordan nye 
grupper/klasser blir sammensatt. Forskriften definerer hvilke områder som er å oppfatte 
som nærområder for den enkelte skole, jfr.oppl.§8-1. Foresatte har anledning til å søke 
annen skole dersom det foreligger særskilte forhold, oppl. 8-1 annet ledd og fvl §2. 
Søknaden behandles som enkeltvedtak og foresatte har iht lovverket klageadgang med 
Fylkesmannen i Aust-Agder som klageinstans, oppl.§15-2.  
Den enkelte skole forutsettes videre å utarbeide interne prosedyrer for de enkelte punkt. 
Rundskrivet er retningsgivende – ikke utfyllende. 
Rundskrivet behandler ikke overgang fra barnehage til skole, dette vil bli behandlet i eget 
skriv. 
Skolenes virksomhetsledere/rektorer har ansvar for at rundskrivets prosedyrer og 
intensjoner følges. 
Hjemmel Opplæringsloven §8-1: “Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som 
ligg nærmast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gje 
forskrifter om kva skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Etter søknad kan eleven 
takast inn på annan skole enn den eleven soknar til “ 
 

1.  SKOLEKRETSER. 
I henhold til politiske vedtak skal Froland kommune bestå av to skolekretser: Froland og 
Mykland skolekretser. Hovedkretsgrensene følger kommunegrensene fra før 
kommunesammenslåingen i 1963.  
 

1.1.  FROLAND SKOLEKRETS.  
Består av tre nærskoler:  

- Blakstadheia skole 
- Froland barneskole 
- Froland ungdomsskole 

 

1.2. MYKLAND SKOLEKRETS 
Består av en nærskole: 

- Mykland oppvekstsenter 
- Tidligere Mykland kommunegrense. 

 

 

 

 

1.3.  FROLAND BARNESKOLE. 

Nærområde for elevopptak på barnetrinnet er i hovedsak vestsiden av Nidelva som 

 
 



omfatter følgende geografiske områder:  
- Blakstad  
- Langedal 
- Osedalen 
- Ovelandsfeltet  
- Bliksåsen 
- Frolands Verk 
- Oveland 
- Mjølhus 
- Kirkebygda  
- Eivindstad  
- Sanden 
- Løvjomås 
- Jomås 
- Heldalsmo 
- Kverve 
- Dalen og Mjåland mot gamle kommunegrense Froland/Mykland 

 
Nærområde for opptak på ungdomstrinnet består av hele Froland og Mykland 
skolekretser. 
 

1.4.  BLAKSTADHEIA SKOLE. 
Blakstadheia skole er for tiden 1-parallellers småskole 1.-4. klasse, fordelt på 4 klasser.  
 

Nærområde for opptak av elever til Blakstadheia skole er i hovedsak barn bosatt på 

østsiden av Nidelva som geografisk omfatter: 
- Boligfelt på Blakstadheia  
- Libru 
- Mårvann  
- Lyngroth 
- Hurv 
- Hurveheia 
- Gullknapp 
- Bøylefoss 
- Bøylestad  

 

1.4.  FELLES REGULERINGSOMRÅDE – FROLAND BARNESKOLE/ 

 BLAKSTADHEIA SKOLE. 
Det er opp til den enkelte skole v/rektor å foreta en pedagogisk vurdering av 
klassestørrelsen på bakgrunn av sammensetning, fysiske forhold, styrkingstiltak o.l.  
Dersom elevtallet ved innskriving pr. november året før skolestart viser at det vil bli 
klasser som er større enn hva rektorene kan anbefale jf. opl § 8-2, skal skolenes 
rektorer komme sammen for å vurdere om det må foretas en regulering av 
opptaksområdene. Hensikten er å oppnå tilnærmet likt elevtall i klassene ved begge 
skoler. Når en elev er tatt opp ved en skole, kan ikke skolen på et seinere tidspunkt 
flytte eleven. Foreldre og barn har krav på forutsigbarhet. Foresatte skal orienteres i 
god tid seinest mai måned før skolestart. 
 

Områdene skolene kan nytte til reguleringsformål er i prioritert rekkefølge: 
- Østsiden av Nidelva  
- Messel 
- Libru 
- Mårvann  
- Lyngroth 
- Hurveheia  



- Gullknapp  
- Hurv 
- Bøylefoss 
- Bøylestad  

 

1.5.  INNTAK 1. KLASSE. 
R5/1999 er tilgjengelig på kommunens hjemmeside slik at foresatte vet hvilken skole de 
primært skal søke sine barn inn ved. Foresatte er ansvarlige for at opplysningene i 
kommunens administrative system som heter Visma Flyt skole er oppdaterte og korrekte 
til enhver tid. Innskrivning gjennomføres på skolene i november. 
 
Foresatte har ansvar for at elevene blir skrevet inn ved aktuell skole via digitale skjema på 
kommunens hjemmeside.  
Rektorene har ansvar for å kontrollere at innsøkningen er i tråd med retningslinjene. Når 
kontroll av innskriving og eventuelle reguleringer er foretatt, skal foresatte tilskrives om 
hvilke klasse eleven(e) skal tilhøre. 
 

1.6. FLYTTING INNEN KOMMUNEN. 
Bostedsadresse avgjør hvilken av skolene eleven tilhører. Dersom foresatte skifter 
bostedsadresse i løpet av skoleåret og foresatte ønsker at eleven skal fortsette ved 
fraflyttingsskolen, må foresatte sende søknad til fraflyttingsskolen om dette. Søknad 
sendes digitalt via kommunens hjemmeside. 
 

2.  VED OVERTALLIGHET VED EN AV SKOLENE OG LEDIG KAPASITET VED 

DEN ANDRE SKOLEN SKAL ELEVTALLET REGULERES VED OVERFØRING. 
- Rektorene møtes og drøfter situasjonen. Rektor med overtallighet har ansvar for 

å innkalle til møte. 
- Foresatte ved skolene tilskrives deretter av rektor ved skolen med overtallighet. 
- Overflytting skal som hovedregel kun skje ved skolestart og må følgelig være 

drøftet før sommerferien. Foresatte gis først anledning til frivillig overgang til den 
andre skolen. 

- Dersom frivillighet ikke kan legges til grunn, skal barn fra skolens geografiske 

ytterområde overføres. Se pkt 1.4.  NB! Behandles som enkeltvedtak iht 

Forvaltningsloven! 

 

2.1.  DERSOM ELEVTALLET OVERSTIGER PEDAGOGISK FORSVARLIG 

ELEVTALL PR. KLASSE, MÅ KOMMUNEN IVERKSETTE NØDVENDIGE 

TILTAK. 
- Rektorene tilskriver foresatte om situasjonen og gir foresatte anledning til selv å 

velge skole. 
- Rektorene i samarbeid med FAU kan utarbeide nærmere retningslinjer som 

gjelder den enkelte skole. 
 

2.2.  TILFLYTTING. 
Tilflytting til en skole hvor gruppens elevtall er oppunder maksimalt forsvarlig 
elevtall. 
- Skolen kan dispensere fra anbefalt maksimalt elevtall i klassen dersom det er 

faglig forsvarlig. Ansvar for den pedagogiske vurderingen og praktiske 
konsekvenser tillegges Rektor. I.h.t. styringsretten er avgjørelsen tillagt 
virksomhetsleder/rektor. 

- Foresatte gis anledning til valg av skole dette året. 
- Dersom foresatte velger skole med overtallighet, må de gjøres kjent med at 

flytting vil kunne skje neste skoleår dersom elevtallet ikke synker i mellomtiden.  
 

3.  OVERGANG 4. – 5. ÅRSTRINN FRA BLAKSTADHEIA SKOLE TIL FROLAND 



BARNESKOLE. 
- 5. trinn fordeles i på tre nye klasser.  
- Det forventes at hver av skolene først gjennomgår eksisterende klasse/klasser og 

vurderer nøye hvordan fordelingen på de 3 opprettede klassene skal være.  
- Begge skoler har ansvar for først å vurdere hvilke elever som bør være i samme 

klasse. 
- Froland skole har deretter ansvar for å sette opp nye klasser. 
- Froland skole ansvar for innkalling til fellesmøte og avholde informasjonsmøte for 

elevene og foreldrene etter at klassene er etablert. 
- Den enkelte skole skal utarbeide interne prosedyrer for overgangen. 

 
Ved unntak fra disse prosedyrer skal saken legges frem for Rådmannen og FAU før 
klassene etableres. 
 

4.  8. ÅRSTRINN SAMMENSETTES PÅ NY, OVERGANG 7. TIL 8. ÅRSTRINN FRA 

MYKLAND OPPVEKSTSENTER TIL FROLAND UNGDOMSSKOLE. 
- Froland skole sammensetter 8. klassene på ny. 
- Mykland elevene skal fordeles på de nye klassene. 
- Mykland ansvar for først å vurdere i hvilken klasse den enkelte elev bør være og 

tilrå dette ovenfor Froland skole på fellesmøte. 
- Froland skole etablerer nye klasser på 8. trinn og informerer foresatte om de nye 

klassenes sammensetning. 
- Den enkelte skole skal utarbeide interne prosedyrer for overgangen. 

 

5.  REVISJON. 
Reviderte data gjeldende fra og med: 1. august 2018. 
Revisjonshyppighet:    Hvert år innen 01.10. 

 Revisjonsansvarlig:    Kommunalsjef med skolefaglig ansvar 
 Sist revidert dato:    16. januar 2018. 
 
 
Rune Kvikshaug-Taule 
Kommunalsjef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


