Skole/SFO
Forskrift til skolekretsgrenser i Verdal kommune pr 01.08.2022
Fastsatt i kommunestyret i Verdal kommune 2. juni 2022, med hjemmel i Opplæringslova § 8-1
§1 Forskriftens formål og virkeområde
En lokal forskrift er definert i Forvaltningloven § 2 (bokstav c, jf. bokstav a).
Forskriften gir informasjon om skolekretsgrensene i Verdal kommune og saksbehandling rundt
saker som omhandler nærskoleprinsippet.
Forskriftshjemmelen er først og fremst gitt for å sikre forutberegnelighet for innbyggerne i
kommunen, samt styre den kommunale saksbehandlingen og sikre likebehandling.
Forskriften vil også være sentral ved klagebehandling, der kommunen gis anledning til å
synliggjøre for Statsforvalteren hvordan nærskoleprinsippet er ivaretatt. Forskrift om kretsgrenser
skal være i samsvar med nærskoleprinsippet jf. § 8-1, første ledd første punkt. En rekke forhold
omtales i opplæringslovens forarbeider, jf. NOU: 18 1995 og Ot.prp. nr. 46 (1998-1999).
§2 Oversikt og beskrivelse av skolekretsgrensene
Det ligger ikke innenfor det kommunale handlingsrom eller selvstyre å fastsette forskrifter i strid
med nærskoleprinsippet. De angitte skolekretsgrensene er veiledende. Med dette forstås at
skolekretsgrensene ikke er absolutte.
Velg: Kart – Kartlag – Temakart - Skolekrets
BARNETRINN
Ørmelen skolekrets omfatter: Delområde 01: Ørmelen, med grunnkretsene 0101 (Ørin), 0102
(Ørmelen 1: nord), 0103 (Ørmelen 2: midt), 0104 (Ørmelen 3: sørvest) og 0105 (Ørmelen 4:
sørøst) og fra delområde 02: Verdalsøra, grunnkrets 0202 (Verdalsøra S: Tinden). I tillegg den
delen av 0205 (Holte, Borgen, Haug som ligger sør for Stiklestad Allé/Nordgata, dvs. Kirkehaug,
Fæby, Reinsholm.
Verdalsøra barneskolekrets omfatter: Fra Delområde 02: Verdalsøra, grunnkretsene 0201 (V.øra
N: Veita, Tvistvold, Melan), 0203 (V.øra Ø: Prærien, Garpa), 0204 (Mikv.-Frydenl.) og 0205
(Holte, Borgen, Haug), bortsett fra områdene sør for Stiklestad Allé/Nordgata. Fra Delområde
03: Sjøbygda, grunnkretsene 0301 (Ydse, Ydsedalen), 0302 (Trones), 0303 (Sjøbygda) og 0304
(Volhaugen, unntatt del av boligfeltet Forbregd /Lein)
§2 Oversikt og beskrivelse av skolekretsgrensene
Stiklestad skolekrets omfatter: Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0402 (Forbregd),
(Hele boligfeltet Forbregd/Lein går til Stiklestad.), 0403 (Stiklestad) og 0404 (Raset),
grunnkretsene (Vist m/ Haukå).
Leksdal skolekrets omfatter: Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0406 (Sør-Leksdal) og
0407 (Nord Leksdal).
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Vinne skolekrets omfatter: Fra Delområde 05: Vinne og Ness, grunnkretsene 0501
(Stamphusmyra, Fætten), 0502 (Brannan), 0503 (Berg), 0504 (Molberg) og 0505 (Vinne). Fra
delområde 05: Vinne og Ness, grunnkretsen 0506 (Ness, til og med Kvellovegen, 0610)
Vukus barneskolekrets omfatter: Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 0405 (Jermstad)
og fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0601 (Reppe), 0602 (Vuku), 0603 (Ulvilla) og
grunnkretsen 0608 (Dillan, sør for elva). Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0604
(Volden), 0605 (Bjartan) og 0606 (Kleppen og Vera). Fra delområde 06: Øvre Verdal,
grunnkretsene 0607 (Sul), 0609 (Inndal) og 0610 (Levring m/Tromsdal, unntak t.o.m
Kvellovegen)
UNGDOMSTRINN
Verdalsøra ungdomsskolekrets tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole, Vinne skole,
Ørmelen skole og Leksdal skole.
Vukus ungdomsskolekrets tilsvarer områdene til: Vuku barneskole, Stiklestad skole og Helgådal
Montessori. (Friskole opprettet juli 2018)
§3 Nærskoleprinsippet og plassering av elever
«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 områda i
kommunen soknar til», jf. Opplæringslova § 8-1, 3.ledd.
3.1 Dersom kommunen ikke bestemmer noe annet, skal grunnskoleelevene skrives inn ved
den skolen de sokner til – nærskolen. Plassering skjer før skolestart, ved flytting og/eller
ved overgang til ungdomstrinn.
3.2 Kommunen har adgang til å bestemme at barn kan plasseres ved en annen skole enn
nærskolen, jf. Opplæringslova § 8-1, 4. ledd, ved gitte kriterier som omhandler:
3.2.1 Paragraf 9A
3.2.2 Kapasitet

Nærskoleprinsippet og skolekretsgrenser (udir.no)
§4 Søknad om bytte av nærskole
«Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til», jf. Opplæringslova
§8-1, 3.ledd.
4.1 Skolebytte for søsken med samtidig skolegang skal alltid ha rett til å gå på samme skole
dersom foresatte ønsker det.
4.2 Når et skolebytte ikke har sammenheng med retten til opplæring kan kommunen kreve at
skyssutgifter skal dekkes av foresatte. F.eks. når bakgrunnen for skolebyttet er praktiske for
foreldrene, eller at eleven har gode venner på den andre skolen. Jf. Udir-2-2019: Retten til skyss.
Vedtatt i Verdal kommunestyre under sak 18/13 den 2/4/2013.
Endret etter kommunestyrevedtak PS 56/17 pr. 19/6/2017, Verdal kommunestyre pr. 1/8/2018.
Endret jf. PS 56/17 pr. 1/8/2019.
Sist endret etter kommunestyrevedtak jf. PS 19/22 pr. 1/8/2022.
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