
Forslag til nye skolekretser i Gran kommune - 
kommentarer og kartutsnitt  
Dato: 22.03.2021 

Notat utarbeidet til kommunestyrets behandling 23.03.2021. 

 

Gjeldende skolekretsgrenser er vist i kommunekart: 

https://kommunekart.com/klient/lunnergran/?urlid=4d64040e-f490-47cd-8650-d429c888cca9 

Hver skolekrets vises med tilfeldig valgt farge. 
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Jaren skole - krets 1 

 

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

Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet. 

 
 

 Nord for Undelisgutua 18 (Undeli) 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet. Se kartutsnitt til punkt ovenfor.  

 

 

 

 

 

  



 Området vest for jernbanelinja og nord for kornsiloen langs Jarenvegen til 
Grautbrua (Vigga) 

Kommentar: Forslag til endring vist med svart strek i kartet.  
NB: kartutsnitt viser ikke endring i kulepunktet rett under.  

 

 

 

  



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

Kommentarer: Forslag til endring vist i kartet med svart strek.  

 

  



 Horgenmoen fra og med Skjervumsbråtan 
Kommentar: Forslag til endring vist i kartet med svart strek. 

 

 De som bor sørover fra krysset mellom Nysetvegen og Movegen 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet.  

 
 



Trintom skole - krets 2 (tidligere 02 + 05) 

 

 De som tilhører Nordre Ålsvegen til og med Undelisgutua 18 
Kommentar: Se kartutsnitt under Jaren skole.  

 Hvalebygutua, Åsenga og Framstad 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet. 

 
 

  



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

Kommentar: Forslag til ny skolekretsgrense vist med svart stek.  

 

 Horgenmoen sør for Skjervumsbråtan 
Kommentar: Forslag til ny skolekretsgrense vist med svart stek. 

 



 Haslerudgutua og Skotterudgutua 
Kommentar: Forslag til endring vist med svart strek i kartutnittet.   

 

 

  



Sanne skole - krets 3 (tidligere krets 03 + 04) 

 

 Fortenvegen 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet.  
NB: kartutsnitt viser ikke endring ved Lundegarda, se eget punkt under.  

 



 Søndre del av Jorstadlinna (husnummer lavere enn 100) 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet 

 

 
 Grensen mellom Grymyr og Sanne er på toppen av Sølvsbergvegen, de som 

bor til og med Lundegarda sogner til Sanne. 
Kommentar: Forslag til endring er vist med svart strek i kartutsnittet 

 
 

 Skogen i Molinna, sørvest for Mellerud 
Kommentar: Forslag til endring er vist med i kartutsnittet i punktet ovenfor.  



 
 Gjefsengrenda/området på vestsida av Jarenvannet  

Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. 

 Midtre Skiakersgutua og alle tilhørende denne veien 
Kommentar: Forslag til endring vist med svart strek.  

 

 Nord for Ringdalslinna og vest for Jarenvannet 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense 

 Kongevegen sør for Majors Alm 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. 

 

  



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

 

 Alle som bor i Mogervegen 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet. 

 
 
 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 
Kommentar: Se kartutsnitt under Sanne skole.  

 

 Skogen i Molinna, sørvest for Mellerud 
Kommentar: Se kartutsnitt under Sanne skole. 

  



 Kjekstadvegen sør for Lofsvoll og Granstad 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet. 

 

 Fjordlinna til og med Johnsrud 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. 

 

  



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 
Kommentar: Forslag til endret er vist med svart strek i kartutsnittet. (Regulert 
boligområde Rognekollen økogrend vil ha atkomst fra vegen Rognebakken.)  

 

  



 Kongevegen – elevene på begge sider av vegen fra og med Majors-Alm  til og 
med Stubstad 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet.  

 
 



 Brurbakkvegen, Markastubben og Marka allè 
Kommentar: Forslag til endringer er vist med svart strek på kartutsnitt.  

 

 
  



 Eiendommer med veiutløsning til riksveg 240  mellom  Tomtehaugsvingen og 
Brurbakkvegen 
Kommentar: Forslag til endringer innarbeidet på kart.  

 

 De med gateadresse Liavegen og Salemvegen 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense.  

 Sørvangsbakken og Ulsvad 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense.  

  



 De med adresse Julibakka opp til innkjøring til Tomtebråtan og vegen Bråtålia 
Kommentar: Forslag til endring er vist med svart strek i kartet. 

 

 Dales vei (der Dales vei går over i Amundrudveien), Stensrudhavna og   
Briskebyen 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense.  
 
 

 Jensegutua 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense.  

 
 

 Nordvest for jernbanelinja ved krysset Amundrudvegen/Trulserudgutua og 
nordover 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense.  
 

 

  



Moen skole - krets 6 (tidligere krets 10) 

 

 Sørøst for jernbanelinja og fra krysset Amundrudvegen/Trulserudgutua og alle 
med adresse Trulserudgutua og sørover 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. 

 

 Solbakkenfeltet 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense.  

  



 Geitryggvegen 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet. 

 

 Området Rogne – øst for jernbanelinja med unntak av de som har gateadresse 
Rogne 
Kommentar: Forslag til endring, se karutsnitt under Brandbu barneskole.  

 

  



Fredheim skole - krets 7 (tidligere krets 11) 

 

 Kjekstadvegen. I nordre del av denne vegen tilhører et lite område Fredheim - 
Lofsvoll, Granstad og nordover 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet. Se kartutsnitt under Grymyr skole. 

 

 Nordre del av Jorstadlinna (husnummer høyere enn 100) 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. Endring fra 2012 er 
tidligere innarbeidet. Se kartutsnitt under Sanne skole.  

 Julibakka fra og med vegen Tomtebråtan  
Kommentar: Forslag til endring lagt inn i kartet under Brandbu barneskole.  

 Fra Markatun og vestover 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense.  

 
  



 Grinakerlinna fra Tomtesvingen og oppover 
Kommentar: Forslag til endring vist med svart strek på kart.  

 

 Fjordlinna fra Johnsrud 
Kommentar: Ingen endring fra gjeldende skolekretsgrense. 

 

 

 


