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FORSKRIFT OM OPPTAKSGRENSER 
GJELDENDE FRA 1.8.2023 (for nye elever fra 1.1.2023) 
 

Vedtatt av Holmestrand kommunestyre, 14.12.2022 

§ 1 Hjemmelsgrunnlag 
Oppl. § 8-1: ”Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved 
den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei 
ulike buområda i kommunen soknar til.” 
 
I Ot. Prop. Nr. 46 ( 1997-98 ) s.178 uttaler departementet: ”Ein grunnskolelev skal ha rett til å gå 
på den nærmaste skolen. Det vil seie at arbeidet til kommunen med å fordele elevane mellom 
dei tilgjengelege skolane skal ta utgangspunkt i eit prinsipp om at eleven skal gå på den 
nærmaste skolen. Vurderinga av kva skole som er nærast skal ta utgangspunkt i geografiske 
forhold, men også ta omsyn til andre relevante forhold, til dømes om syskjen er plasserte på den 
same skolen, kapasiteten på skolane, og om skolevegen er farleg”. 
 

Det ble også lagt til grunn at kommunen kan endre de enkelte skolenes opptaksområde 
ved svingninger i elevtallet, slik at kapasiteten i eksisterende skolebygninger utnyttes. ( 
også ift. kapasiteten ved den enkelte skole). ( NOU 1995:18 ) 
Enkelte boområder kan ligge like nær to eller flere skoler. Når elever fra slike ”gråsoner” 
skal fordeles, står kommunen forholdsvis fritt, så lenge det legges vekt på saklige hensyn. 

 
Holmestrand kommune har definert opptaksområder for elevenes nærskole. Disse er juridisk å 
anse som en ”forskrift om kva for skole dei ulike boområda i kommunen soknar til”.( jfr. § 8-1 ) 
 

Oppsummert foreligger det i lov krav om at endring i skolemønster skal behandles som forskrift, 
og at berørte parter skal ha anledning til å uttale seg. 

§ 2 Bakgrunn og gyldighetsområde 
1. januar 2018 ble Hof og Holmestrand kommuner slått sammen. Dette utløste ikke behov for å 
justere eksisterende opptaksgrenser. 
1. januar 2020 ble Holmestrand (med Hof) og Sande én kommune. Kommunenavnet Holmestrand ble 
videreført. 
I tiden etter sammenslåing, har det vært flere utredninger med skolestruktur som sentralt tema. 
Forskriftene fra Holmestrand og Sande har følgelig vært videreført. Hof har vært ett opptaksområde.  
Gjennom vedtak i juni 2022, er det besluttet at nåværende skolestruktur beholdes, og ny forskrift 
skal følgelig vedtas med bakgrunn i denne.  
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Forskriften gjelder følgende barneskoler og gir føring for hvilke ungdomsskoler elevene sokner til: 
Barneskole Plassering Ungdomsskole 
Galleberg skole Sande vest/nordvest 

Klokkerjordet skole - tidligere 
Sande ungdomsskole 

Kjeldås skole Sande nord 
Selvik skole Sande øst/sydøst 
Klokkerjordet skole – 
tidligere Haga skole 

Sande sentrum/syd – tidligere Haga 

Hof skole Område Hof Hof skole 
Kleiverud skole Holmestrand nord 

Gjøklep ungdomsskole Botne skole Holmestrand vest 
Ekeberg skole Holmestrand sentralt/by 

§ 3 Grunnleggende bestemmelser 
a. Forskriften er vedtatt av kommunestyret i Holmestrand kommune 15.12.2022. 
b. Forskriften gjelder fra og med skoleåret 2023 – 2024 samt for nye elever i perioden 1.1. – 1. 

8.2023. 
c. Elever, som allerede går i barneskolen, kan beholde sin plass ut 7. trinn 
d. I område Sande erstattes kretser med opptaksområder 
e. Opptaksgrensene er førende for tildeling av skoleplass 

§ 4 Beskrivelse av opptaksområdene (se kartvedlegg) 
Hof skole (barne- og ungdomstrinn) 

- Tidligere Hof kommune som inkluderer Vassås, Eidsfoss, Hof og Sundbyfoss 
- Alle adresser i Hvittingfossveien nord for rundkjøringen på Kronlia 
- Hanekleiva vest for Eplerød; tidligere kommunegrense nær Bergsvannets sydende 

Botne skole 
- Eplerød, Odderudveien, Hillestad 
- Bispeveien til kommunegrense Tønsberg 
- Gjøgriveien, Langeliveien, Barkost til kommunegrense Tønsberg 
- Løvalddalsveien og Korsgårdsveien til kommunegrense Tønsberg 
- Gullhaug 
- Hvittingfossveien fra og med Gudum til Kronlia 

Kleiverud skole 
- Kleivan, Kleiverud og Gaupås 
- Rambergveien 41 – 59 
- Olav Duuns vei, Løkkeveien, Skogveien 

Ekeberg skole 
- Området Ekeberg, Rove, Holmestrandstoppen 
- Solbergskogen/Solbergjordet avgrenset av Rambergveien mot nord (se detaljert kart) 
- Området Holtungveien, Nygårdsveien, Botne kirkevei 
- Holmestrand syd til grense Tønsberg/Horten; inkludert Mulvika og Helland 
- Holmestrand by 
- Fjordveien nordover til Smørstein (før Fjordveien 120) 

Haga skole/Klokkerjordet skole – barnetrinn 
- Avgrenset mot syd etter Fjordveien 120 
- Avgrenset mot vest etter Hanekleiva øst 
- Avgrenset mot nord i Gallebergveien sør for avkjøring til Dalsrudåsen og sør for kryss 

Lærumveien/Lærumsameieveien 
- Sande sentrum, Dunihagen 
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- Avgrenset mot øst i Skafjellåsen før Gneisen, Bergkrystallen, Granittveien og Skafjellveien til 
og med Stubben (se detaljert kart) 

Selvik skole 
- Skafjellåsen; Gneisen, Bergkrystallen, Granittveien og Skafjellveien til og med Stubben 
- Bjørnstadfeltet 
- Selvik 
- Sandebuktveien fra Lersbrygga øvre til kommunegrense Drammen (Svelvik) 

Galleberg skole 
- Avgrenset mot syd rett etter Dalsrudåsen og Hallerud ved Gamle Sørlandske 
- Avgrenset mot øst av Sandeelva 
- Avgrenset mot nord før Nedre Klevjervei 
- Gråsone mot Kjeldås i Klevjerhagen (se detaljert kart) 

Kjeldås skole 
- Avgrenset mot syd rett før kryss Gamle Sørlandske/Bølumgata og etter kryss 

Lærumveien/Lærumsameieveien 
- Klevjerhagen med gråsone mot Galleberg (se detaljert kart) 
- Eikeberg, Kjeldås, Tuft til grense Drammen 

Gjøklep ungdomsskole 
- Opptaksområdene Botne, Ekeberg og Kleiverud 

Sande ungdomsskole/Klokkerjordet skole – ungdomstrinn 
- Opptaksområdene Galleberg, Haga (Klokkerjordet skole barnetrinn), Kjeldås og Selvik 

§ 5 Utfyllende bestemmelser 
a. Om opptaksområder 

Skoletilhørighet for barneskoler defineres gjennom opptaksområder. Inntaksområdet for 
ungdomsskolen er likt det samlede området for barneskolene. Elevens bostedsadresse i 
henhold til folkeregisterloven avgjør hvilket område eleven er bosatt i. 

b. Rett til skoleplass 
Loven gir rett til skoleplass i det opptaksområdet hvor eleven er bosatt. Retten betinges av 
skolers kapasitet. Dersom en skole ikke har plass til alle elever som er bosatt i 
opptaksområdet, skal de av områdets elever som har søsken ved skolen, ha fortrinnsrett til 
plass. Utover det kommer lovens prinsipp om nærhet til anvendelse. 

c. Søknad om elevplass på annen skole enn nærskolen 
Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn den eleven sokner til. Søknad om 
elevplass på annen skole enn nærskolen (skolebytte) skal behandles administrativt av 
skoleeier i samråd med skolenes rektorer. Dersom ikke annet er avtalt, tar skoleeier på seg 
både økonomiske, juridiske og praktiske forpliktelser ved skolebytte. Søknaden skal 
begrunnes og må til vanlig ha dokumentasjon fra PPT e.l. 

d. Forutsetninger for å innvilge søknad om annen skoleplass 
Det er en forutsetning for å innvilge søknaden, at dette kan skje innenfor skolenes 
økonomiske rammer og ikke utløser behov for å opprette nye klasser.  

e. Behandling av søknader om elevplass – barneskole 
Ved behandlingen av søknader om elevplass på annen barneskole enn det som følger av 
nærskoleprinsippet, skal det legges vekt på følgende momenter: 

- Om eleven har særskilte behov som har vesentlig betydning for skolegangen. 
Behovet må dokumenteres 
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- Om eleven har søsken ved den skolen der det søkes om elevplass. Dette skal særlig 
tillegges vekt for elever på lave årstrinn og der aldersforskjellen mellom søsknene er 
liten. 

- Om trafikale eller andre sikkerhetsmessige forhold tilsier at eleven bør få plass på 
skolen. Folkehelse og fravær av skyssbehov vil være en del av vurderingen.  

- Søknader om elevplass, som på kort og lang sikt kan jevne ut kapasiteten mellom 
barneskolene, skal behandles enklere og mer positivt, hvis de ikke medfører store 
økonomiske, juridiske eller praktiske forpliktelser for skoleeier. 

- Andre subjektive forhold kan også tillegges vekt. Hvor lang tid eleven har igjen på 
barnetrinnet vil kunne ha betydning for vurderingen. Skoleeier kan avslå søknad om 
skolebytte dersom skolen ikke har kapasitet til å ta imot eleven eller dersom 
skolebyttet utløser uheldige økonomiske, juridiske eller praktiske konsekvenser 

§ 6 Vedtak 
Vedtak etter denne forskriften er enkeltvedtak etter forvaltningsloven og er i hovedsak delegert til 
rektor. Ved avvik fra nærskoleprinsippet, eller egen søknad om skolebytte, skal saken behandles 
administrativt av skoleeier. Statsforvalteren er klageinstans for kommunale vedtak etter 
opplæringsloven. 
 
 
 
Foreløpig kart «Gråsone» Klevjerhagen 
 

 


