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1. BAKGRUNN 

De veiledende retningslinjene for flytende kretsgrenser mellom Gran og Brandbu ungdomsskoler 
ble sist oppdatert i 2004. 
 
Reglene for skifte av barneskolekrets i Gran kommune ble vedtatt endret i kommunestyremøtet 
12.04.12 og gjelder fra 01.08.12. I den forbindelse er det behov for ajourføring av retningslinjene 
for flytende kretsgrenser mellom ungdomsskolene samt for søknader om skifte av ungdomsskole. 
 
Fra 01.08.12 er de veiledende retningslinjene som følger: 
 

2. FLYTENDE KRETSGRENSER VED OVERGANGEN FRA 

BARNESKOLE TIL UNGDOMSSKOLE 

Gran kommune har vedtatt flytende kretsgrenser mellom Gran og Brandbu ungdomsskoler. Hvert år 
skal det derfor vurderes om det er nødvendig å praktisere styrt overflytting av elever fra en av de 
barneskolene (til vanlig Jaren, Moen eller Fagerlund) som grenser til begge ungdomsskolene, og til 
den ungdomsskolen som vil få færrest elever på kommende 8. årstrinn. Avgjørelse om dette baserer 
seg på de elevtallene som er tilgjengelige medio januar inneværende skoleår. Styrt overflytting skal 
vurderes dersom det er flere enn 28, 57 eller 86 elever på kommende 8. årstrinn på den enkelte 
ungdomsskolen i kommunen. 
 
Det er elever som bor nærmest grensen til ungdomsskolen, og som på enklest mulig måte kan 
skaffes skyss til ungdomsskolen, som blir vurdert først. 
 
Den styrte flyttingen søkes i størst mulig grad å foregå gjennom oppfordring til elever og foreldre 
om frivillig å vurdere oppstart på den aktuelle ungdomsskolen. Dersom dette ikke kan løses 
gjennom frivillighet, vedtar grunnskoleleder overflytting av elever i samarbeid med avgivende 
skole. 
 
Elever som berøres av styrt overflytting, får gratis skoleskyss dersom retten til dette er oppfylt. 
 

3. SØKNADER OM SKIFTE AV UNGDOMSSKOLE 

Reglene for skifte av barneskolekrets er omtalt i eget skriv. Det er imidlertid naturlig at også 
søknader om bytte av ungdomsskole håndteres i overensstemmelse med disse. Det innebærer 
følgende: 

 
1. Alle søknader om bytte av ungdomsskole internt i Gran kommune innvilges. 
 
2. For søknader om bytte av ungdomsskole settes en grense på et maksimalt antall elever etter 

overflytting på 28, 57 eller 86. 
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3. Skoleskyss i forbindelse med søknad om bytte av ungdomsskole: 
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 ungdomsskolene i Gran kommune oppfyller i prinsippet elevenes rett til forsvarlig 
grunnopplæring. Ved søknad om og bytte av ungdomsskole må skoleskyssen dekkes av de 
foresatte selv. 
 

4. Det må sendes skriftlig søknad til grunnskoleleder om skifte av ungdomsskole. 


