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Endring av skolekretsgrenser i Gran kommune 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende endringer 

1. Skolekretsgrensene endres i tråd med forslag  
2. Kretsene slås sammen slik at hver skole kun har ett kretsnummer 
3. Beskrivelsene av skolekretsene og reglene for skifte av skolekrets i Gran kommune gjelder 

både barne- og ungdomsskolene og samles i ett dokument 
 
 

Saksdokumenter 
 Skolekretser og regler for skifte av barneskolekrets, datert 01.08.12 

 Flytende kretsgrenser mellom Gran og Brandbu ungdomsskole samt søknad 
om bytte av ungdomsskole, datert 01.08.12 

 Oversikt over gjeldende skolekrets inndeling 

 Forslag til nye kretsgrenser: Skolekretser og regler for skifte av skolekrets i 
Gran kommune 

 

Vedlagt 
Ja 
Ja 

 
Ja 
Ja 

  
 
 

Oppsummering 
Saken handler om endring av skolekretsgrenser og sammenslåing av gamle skolekretsgrenser i 
Gran kommune. Årsaken til at rådmannen anbefaler en endring i skolekretser er at vi ser en 
endring i bosettingsmønster, i tillegg til en sammenslåing av skoler. Rådmannen ser også fra hvilke 
områder i de eksisterende kretsgrensene kommunen har mottatt flest søknader om skolebytte. 
Ved å endre kretsgrensene vil det harmonere mer med det innbyggerne opplever som nærskolen. 
 
Alternativet er å beholde eksisterende skolekretser som medfører mange søknader om skolebytte. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Skolekretsgrensene i Gran kommune har ikke vært endret siden 2004. Regler for skifte av 
barneskolekrets ble tatt opp i kommunestyret 12.04.12, men dette omhandlet ikke kretsgrensene. 
Gjeldende dokument er datert 01.08.12 – Skolekretsgrenser og regler for skifte av barneskolekrets. 
 

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 23.03.2021 
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Siden 2004 har det blitt lagt ned 3 skoler i Gran kommune, disse er fortsatt nevnt i våre dokumenter 
vedr. kretsgrenser i dag. Dette er ikke hensiktsmessig, og gjeldende skolekretser oppleves av 
innbyggerne som ulogiske med hensyn til avstand og nærskoleprinsippet. Konsekvensen er at vi får 
inn mange søknader om skolebytte i Gran kommune. 
 
Med bakgrunn i dette ser rådmannen at det hvert år kommer mange søknader om skolebytte. Alle 
parter er tjent med at dette antallet reduseres. 
 
I saksforberedelsene har skolekonsulenter og rektorer ved skolene vært involvert i arbeidet. De har 
kommet med innspill ut fra sine erfaringer med dagens skolekretser. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lovteksten om nærskoleprinsippet står i opplæringsloven § 8-1 
 
Eksisterende planer 

 Skolekretsgrenser og regler for skifte av barneskolekrets, datert 01.08.12 

 Flytende kretsgrenser mellom Gran og Brandbu ungdomsskole samt søknad om bytte av 
ungdomsskole, datert 01.08.12 

 
 
Gjeldende vedtak 

 Skolekretsgrenser og regler for skifte av barneskolekrets, datert 01.08.12 

 Flytende kretsgrenser mellom Gran og Brandbu ungdomsskole samt søknad om bytte av 
ungdomsskole, datert 01.08.12 

 
 
Økonomi 
Ingen 
 
Bemanning 
Ingen 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Forslaget til endring av kretsgrenser er lagt som vedlegg til saken. Forslagene til endring har ikke 
store konsekvenser i forhold til dagens praksis. Mange søker seg til den nærmeste skolen.  
Uten endring av skolekretser vil vi fortsette å motta en del søknader om skolebytte, og vi vil ha 
kretser som våre innbyggere ikke opplever er logiske med tanke på avstand og nærskoleprinsippet. 
Dagens kretsgrenser gjør at både innbyggere og kommunens administrasjon må bruke unødvendig 
tid på søknad og saksbehandling. 
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Videre foreslås det at hver skolekrets kun har ett kretsnummer. Eksempelvis består nå Brandbu 
barneskole av kretsnummer 08, 09, 12, 13, 14 og 15. Dette er da kretsnummer til gamle 
grendeskoler. Det er mest hensiktsmessig med ett kretsnummer per skole.  
 
I dag foreligger det to dokumenter for skolekretser og skolebytte, hhv. ett for barneskole og ett for 
ungdomsskole. Disse bør samles i ett dokument. Dette vil være mer ryddig for våre innbyggere. 
 
Endringene vil ikke ha konsekvenser for de som allerede har startet i grunnskolen. Dette gjelder også 
søsken av disse elevene dersom de ønsker å starte på den skolen eldre søsken går. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Administrasjonen må informere alle berørte parter og oppdaterte retningslinjer gjøres kjent i 
kommunens kommunikasjons- og informasjonskanaler, herunder Gran kommunes hjemmeside. 
 
 

 
Dato: 22. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


