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1. BAKGRUNN 

Kommunestyret i Gran vedtok 26.06.03, med iverksettelse 01.08.04, gjeldende kretsgrenser. 
Kommunestyresak 45/12, behandlet i kommunestyremøtet 12.04.12, omhandlet ikke endring av 
disse, og kretsgrensene fra august 2004 gjelder fortsatt. 
 
Reglene for skifte av barneskolekrets ble vedtatt endret i kommunestyremøtet 12.04.12. I vedtaket 
heter det bl.a. at søknader om bytte av barneskolekrets skal innvilges så sant det er fysisk plass ut 
fra klasserommets areal. 
 
Gjeldende kretsgrenser og regler for skifte av barneskolekrets er som følger i punktene 2 og 3: 
 

2. KRETSGRENSER 

1. Markaområdet. Nedre del av Brurbakkvegen til og med hus med vegutløsning til Brurbakklia 
hører til Solvang. Øvre del av Brurbakkvegen samt Markastubben tilhører Fredheim. 
Eiendommer med vegutløsning til rv. 240 mellom Tomtehaugsvingen og Brurbakkvegen går til 
Solvang. Salemfeltet tilhører Solvang. 

 
2. Kongevegen. Elevene på begge sider av vegen fra og med Majors-Alm til og med Stubstad 

tilhører Fagerlund. 
 

3. Solbakkenfeltet tilhører Moen skole. 
 

4. Utbyggingsområdet ved Rogne tilhører Fagerlund. 
 

5. Boligfeltet ved Geitryggvegen tilhører Moen. 
 

6. Gjefsengrenda/området på vestsida av Jarenvannet tilhører Sanne. 
 

7. Jarhaug. Et lite område sør for vegen mellom Jarhaug og Skjaker tilhører Sanne. Elever som bor 
langs vegen vest for Jarenvannet mot Vassenden og sørover tilhører Trintom. 
 

8. Fortenvegen tilhører Sanne. Søndre del av Jorstadlinna (husnummer lavere enn 100) tilhører 
Sanne. Grensen mellom Grymyr og Sanne er på toppen i Sølvsbergvegen (Lundegarda sogner 
til Grymyr) og i skogen i Molinna, vest for Mellerud. 
 

9. Solvang–Bjørklund. All bebyggelse med vegutløsning til rv. 34 nord for Raassumsgutua 
tilhører Bjørklund. Alle med vegutløsning til Kjørkevegen/Nesgutua tilhører Solvang. 
 

10. Kjekstadvegen. I nordre del av Kjekstadvegen tilhører et lite område Fredheim. Lofsvoll, 
Granstad og nordover tilhører Fredheim. 
 

11. Mogervegen. Alle som bor i Mogervegen, tilhører Grymyr. 
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12. Åsenga, Hvaleby, Undli og Framstad. Elever i dette området har trolig gått til Trintom siden 
den gang Solheim skole ble erstattet av Jaren, uten at komiteen som jobbet med kretsgrensene i 
2003, fant noe formelt vedtak om overflytting fra Jaren/Solheim. Komiteen fra 2003 gikk inn 
for at etablert praksis nedfelles i en justering av grensene i dette området. 
 

13. Jaren vest. Området vest for jernbanelinja og nord for kornsiloen/gartnerhallen tilhører 
Fagerlund. Det samme gjelder området mellom jernbanelinja og riksveg 4 fra og med 
Sætergutua og nordover. 
 

14. Briskebyen tilhører Fagerlund. 
 

3. REGLER FOR SKIFTE AV BARNESKOLEKRETS 

1. Alle søknader om bytte av barneskolekrets innvilges. 
 
2. For søknader om bytte av barneskolekrets settes en grense på et maksimalt antall elever som er 

to færre enn det er plass til ut fra klasserommets areal. Arealbehovet er 2 m2 per elev. 
 

3. Skoleskyss i forbindelse med bytte av skolekrets: 
I norsk skole er det et grunnleggende prinsipp at elevene skal få oppfylt retten til 
grunnopplæring uavhengig av økonomisk bakgrunn, bosted og geografi. Gratis skoleskyss er et 
av elementene for å oppfylle lik rett til opplæring. 
Alle skolene i Gran kommune oppfyller i prinsippet elevenes rett til forsvarlig grunnopplæring. 
Ved søknad om og bytte av skolekrets må skoleskyssen dekkes av de foresatte selv. 

 

4. SØKNAD 

Det må sendes skriftlig søknad til grunnskoleleder om skifte av barneskolekrets. 
 

5. AD FLYTENDE KRETSGRENSER MELLOM GRAN 
OG BRANDBU UNGDOMSSKOLER 

Retningslinjer for fordeling av vordende 8. trinnselever mellom Gran og Brandbu ungdomsskoler 
finnes i eget skriv. Her skal kun nevnes at det er elevens bostedsadresse som vil være avgjørende 
dersom det blir nødvendig å ta i bruk flytende kretsgrenser mellom ungdomsskolene. 

 


