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Bakgrunn 
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 var det en ajourføring av retningslinjene for flytende 
kretsgrenser mellom ungdomsskolene samt for søknader om skifte av 
ungdomsskole, dette også gjeldende fra 01.08.12.  
 
Skolekretsgrensene ble vedtatt i kommunestyret …….., gjeldende fra …….. 

Skolekretser 
 
Jaren skole - krets 1 
 

 De som tilhører Nordre Ålsvegen fra og med nord for krysset til 
Undelisgutua (Framstadkrysset)  

 
 Nord for Undelisgutua 18 

 
 Området vest for jernbanelinja og nord for kornsiloen langs Jarenvegen 

til Grautbrua (Vigga)  
 

 Området mellom jernbanen/Nordre Ålsvegen og riksveg 4/fylkesveg 34 
(fra rundkjøring på Jaren) og sørover  
 

 Horgenmoen fra og med Skjervumsbråtan  
 

 De som bor sørover fra krysset mellom Nysetvegen og Movegen 
 
 
Trintom skole - krets 2 (tidligere 02 + 05) 
 

 De som tilhører Nordre Ålsvegen til og med Undelisgutua 18 
 

 Hvalebygutua, Åsenga og Framstad  
 

 Sør for Ringdalslinna opp til midtre Skiakersgutua og alle med adresse 
Skiakersgutua  
 

 Horgenmoen sør for Skjervumsbråtan  
 

 Haslerudgutua og Skotterudgutua  
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Sanne skole - krets 3 (tidligere krets 03 + 04)  
 

 Fortenvegen  
 

 Søndre del av Jorstadlinna (husnummer lavere enn 100)  
 

 Grensen mellom Grymyr og Sanne er på toppen av Sølvsbergvegen, de 
som bor til og med Lundegarda sogner til Sanne. 

 
 Skogen i Molinna, sørvest for Mellerud  

 
 Gjefsengrenda/området på vestsida av Jarenvannet  

 
 Midtre Skiakersgutua og alle tilhørende denne veien  

 
 Nord for Ringdalslinna og vest for Jarenvannet  

 
 Kongevegen sør for Majors Alm  

 
 
Grymyr skole - krets 4 (tidligere krets 06 + 07)  
 

 Alle som bor i Mogervegen  
 

 Grensen mellom Grymyr og Sanne er på toppen av Sølvbergvegen 
sørvest for Lundegarda (ved utgangspunkt for tur til Sølvsberget) i 
skogen i Molinna, vest for Mellerud 

 
 Skogen i Molinna, sørvest for Mellerud 

 
 Kjekstadvegen sør for Lofsvoll og Granstad  

 
 Fjordlinna til og med Johnsrud  

 
 
Brandbu barneskole - krets 5 (tidligere krets 09 + 08 + 12+13+14+15 – 
Solvang, Fagerlund og Bjørklund) 
 

 Området Rogne - vest for jernbanelinja og de med gateadresse Rogne 
 

 Kongevegen – elevene på begge sider av vegen fra og med Majors-Alm 
til og med Stubstad  

 
 Brurbakkvegen, Markastubben og Marka allè  

 
 Eiendommer med veiutløsning til riksveg 240 mellom 

Tomtehaugsvingen og Brurbakkvegen  
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 De med adresse Liavegen og Salemveien  

 
 Sørvangsbakken og Ulsvad  

 
 De med adresse Julibakka opp til innkjøring til Tomtebråtan og vegen 

Bråtålia  
 

 Dales veg og Amundrudvegen 26 (der Dales veg går over i 
Amundrudveien), Stensrudhavna og Briskebyen  
 

 Jensegutua 
 

 Nordvest for jernbanelinja ved krysset Amundrudvegen/Trulserudgutua 
og nordover 

 
 
Moen skole - krets 6 (tidligere krets 10) 
 

 Sørøst for jernbanelinja og fra krysset Amundrudvegen/Trulserudgutua 
og alle med adresse Trulserudgutua og sørover 
 

 Solbakkenfeltet  
 

 Geitryggvegen  
 

 Området Rogne – øst for jernbanelinja med unntak av de som har 
gateadresse Rogne 
 
 

Fredheim skole - krets 7 (tidligere krets 11) 
 

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

 Nordre del av Jorstadlinna (husnummer høyere enn 100)  
 

 Julibakka fra og med vegen Tomtebråtan  
 

 Fra Markatun og vestover  
 

 Grinakerlinna fra Tomtesvingen og oppover  
 

 Fjordlinna fra Johnsrud  
 
 

Bjoneroa skole - krets 8 (tidligere krets 16 + 17 + 18 + 19 + 20) 
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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. Det må sendes skriftlig søknad til skolekontoret om skifte av 
barneskolekrets. 

 

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. 
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Søknader om skifte av ungdomsskole 
 

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.   
 

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 skolekontoret om skifte av 
ungdomsskolekrets. 
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Gran Kommune 
61 33 84 00 
postmottak@gran.kommune.no 
 
Åpningstid sentralbord 
09.00–15.00 
 
Besøksadresse 
Gran rådhus 
Rådhusvegen 39 
2770 Jaren 
 
Postadresse 
Gran kommune 
Rådhusvegen 39 
2770 Jaren 
 


