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Endring i lokal forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen - justering av 
inntaksgrenser Rud og Fjerdingby skoler 
 
Rådmannen tilrår komité for oppvekst  å legge saken fram for kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
1. Lokal forskrift om inntak av elever i skolene for Rælingen endres slik: 

 
Rud skole: 
Bo-områdene fra Strømsdalen og fram til Smievegen unntatt Øgardshøgda , Kroken, 
Buholen og Slynga. I tillegg hører Henrik Sørensensveg til Rud skole. 
 
Fjerdingby skole: 
Bo-områdene fra og med Smievegen til og med Kirkebyvegen. I tillegg hører Øgardshøgda 
og området ned til Hammeren til Fjerdingby skole.  
 

2. Endringen gjøres med virkning fra skoleåret 2018-2019. 
 

Vedlegg 
1 Kart justerte inntaksgrenser Rud og Fjerdingby skoler 

 
 
Saksutredning    
1. Sammendrag 

Inntaksområdene for grunnskolen i kommunen er regulert i opplæringslovens § 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 områda i 
kommunen soknar til. Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven 
soknar til. 
 
Inntaksområdene for grunnskolene i Rælingen ble sist revidert i 2009 for å justere og definere 
inntaksområdene til Smestad skole som stod ferdig i august 2010. Kommunestyret vedtok i 
møtet 13.12.2017 at inntaksgrensenen til skolene Rud og Fjerdingby justeres. Begrunnelsen er 
at elever som er bosatt i området mellom Smievegen og Longsdalen og som i dag har Rud 
skole som nærskole, framover får Fjerdingby skole som sin nærskole. Dette vil berøre inntil 60 
elever. Rådmannen har etter vedtaket sendt forslaget på høring til de berørte skolenes 
brukerorganer og skolenes fagforeninger. Det har kommet høringsuttalelser fra 
brukerorganene i begge skolene og i tillegg fra Utdanningsforbundet på Fjerdingby skole.  
 
 

2. Bakgrunn for at saken fremmes  



I forbindelse med behandlingen av ny Fjerdingby skole 13.12.2017 vedtok kommunestyret at 
inntaksområdene mellom Rud og Fjerdingby skoler skulle endres. Begrunnelsen for dette er å 
avlaste Rud skole og samtidig legge til rette for økt elevtall i nye Fjerdingby skole.  
Vedtak:  
Inntaksområdene for Fjerdingby og Rud endres i henhold til beskrivelsen i 
konseptvalgutredningen slik at Rud skole avlastes. Endringen i inntaksområdet implementeres 
fra skolestart 2018 og omfatter elever som ikke går på Rud skole i dag dvs. førsteklassinger og 
nyinnflyttede. Familier som skoleåret 2018/2019 har elever på Rud skole skal få dispensasjon 
for søsken, slik at familier ikke må oppleve å ha barn på forskjellige skoler. Skolegrensene 
justeres frivillig fra 2018/2019 og justeres permanent fra skolestart 2019/2020. 
 
For å ivareta krav til høring og innspill til saksbehandlingen, er brukerorganer og de ansattes 
tillitsvalgte i de berørte skolene forelagt forslaget til justerte inntaksområder. Høringsuttalelsene 
er gjengitt i sin helhet i punkt 5 og derfor ikke vedlagt saken.  
 
 

3. Tidligere behandling og vedtak 
15.12.1999 – K-sak 77/99 – Skolekretser i Rælingen kommune 
17.12.2003 – K-sak 03/61 – Ny vurdering/oppfølging av konklusjonene i skolebruksplanen 
16.03.2005 – K-Sak 05/17 – Skolebruksplan 2005-2010 
29.04.2009 – K-sak 09/25 – Revidering av forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen 
13.12.2017 – K-sak 17/93 - Konseptvalgutredning for ny skole i Fjerdingby krets 
 

3.1 Forhold til relevante styringsdokumenter 
De siste årene har rådmannen årlig lagt fram sak om prognoser for elevtall i rælingsskolen og 
forventet utvikling i de ulike inntaksområdene. Framlegg av disse sakene har vært begrunnet 
med utbygging og fortetting i kommunen og dermed et behov for å kunne ivareta de faktiske 
behovene på hver enkelt skole og ha en strategi for å løse areal- og kapasitetsutfordringer på 
kort og lang sikt. I tillegg til vurderinger av kapasitet og tilgjengelige arealer på den enkelte 
skole, utbygging av skoler og/eller renovering, har også justering av inntaksområder vært tema 
i disse framstillingene.  
 

4. Sakens innhold  
Inntaksområdene i grunnskolen er regulert gjennom opplæringslovens § 8-1 som gir adgang til 
kommunestyret å fastsatte lokale forskrifter. I Rælingen ble inntaksområdene sist justert da 
Smestad skole åpnet i 2009. Gjeldende inntaksområder for skolene i Rælingen har fra 2009 og 
til i dag vært som følger:  
Vedtak i kommunestyremøtet 29.04.2009: 
1. Alle elevene sør for Fjerdingbykrysset som går på Fjerdingby skole, unntatt Hammeren 
og Kirkebyvegen overføres til Smestad skole. 
2. I henhold til gjeldende forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen vedtas 
følgende: 
- Inntaksområdet for Rud, Løvenstad, Blystadlia og Nordby skole endres ikke. 
- Inntaksområdet for Smestad skole er bo-områdene sør for Kirkebyvegen til nord for 
Østergarden. 
- Inntaksområdet for Fjerdingby skole er bo-områdene sør for Longsdalen til og med 
Kirkebyvegen. I tillegg Øgardshøgda og ned til Hammeren. 
- Inntaksområdet for Sandbekken ungdomsskole er bo-områdene nord for 
Longsdalen til og med Blystadlia. Hele Strandvegen. Unntatt Øgardshøgda. 
- Inntaksområdet for Marikollen ungdomsskole er bo-områdene fra og med 
Longsdalen til Enebakk grense samt Øgardshøgda. 
3. Forskrift om inntak av elever i skolene i Rælingen endres i samsvar med vedtaket pkt 2. 
 
Det ble i kommunestyremøtet 13.12.2017 vedtatt å bygge ny Fjerdingby skole med ambisjon 
om at skolen skal stå ferdig til skolestart 2021:  

1. Prosjektet for Fjerdingby skole og hall går over i planleggingsfase, og det igangsettes 
arbeid med å regulere, prosjektere og bygge en ny barneskole for Fjerdingby krets, 



dimensjonert med arealer for FINE samt flerbrukshall. Ny Fjerdingby skole bygges i 
utgangspunktet for 750 elever, men med anledning til å justere ned til 630 og etappevis 
utbygging dersom det er mest gunstig sett fra et planleggingsmessig og økonomisk 
perspektiv. Det er et mål at det kan bygges hall med to spilleflater i Marikollen dersom 
det er økonomisk sett forsvarlig. Det skal legges fram sak om økonomiske 
konsekvenser av både én og to spilleflater, som også belyser den konsekvens 
investeringen vil få på det øvrige tjenestetilbudet og øvrige investeringer i kommunen. 

Videre ble det i samme sak fattet vedtak om justering av inntaksgrensene mellom Rud og 
Fjerdingby skoler.:  

4. Inntaksområdene for Fjerdingby og Rud endres i henhold til beskrivelsen i 
konseptvalgutredningen slik at Rud skole avlastes. Endringen i inntaksområdet 
implementeres fra skolestart 2018 og omfatter elever som ikke går på Rud skole i dag 
dvs. førsteklassinger og nyinnflyttede. Familier som skoleåret 2018/2019 har elever på 
Rud skole skal få dispensasjon for søsken, slik at familier ikke må oppleve å ha barn på 
forskjellige skoler. Skolegrensene justeres frivillig fra 2018/2019 og justeres permanent 
fra skolestart 2019/2020. 

Begrunnelsen for dette er at Rud skole i dag har 414 elever, som er vesentlig flere elever enn 
den tekniske kapasiteten på 360 elever som skolen er tilpasset for. Ved å endre 
inntaksgrensene vil nye elever som er bosatt i det definerte området, starte på Fjerdingby. 
Fjerdingby skole har i dag 384 elever og noe restkapasitet og vil få ytterligere økt kapasitet når 
den nye skolen står ferdig i 2021.  
 
Forslag til nye inntaksområder 
Rud skole: 
Bo-områdene fra Strømsdalen og fram til Smievegen unntatt Øgardshøgda , Kroken, Buholen 
og Slynga. I tillegg hører Henrik Sørensensveg til Rud skole. 
 
Fjerdingby skole: 
Bo-områdene fra og med Smievegen til og med Kirkebyvegen. I tillegg hører Øgardshøgda og 
området ned til Hammeren til Fjerdingby skole. 
 
 

5. Rådmannens vurdering 
Justering av skolenes inntaksområder vil avlaste dagens høye elevtall på Rud skole og bedre 
skolehverdagen for elever og ansatte ved Rud skole. Samtidig er det hensiktsmessig å utnytte 
kapasiteten i Fjerdingby skole optimalt både på kort og lang sikt.  
 
Innspillene fra høringsrunden på de berørte skolene, representert ved skolenes brukerorganer 
og/eller de tillitsvalgte på skolene, er i hovedsak i tråd med vedtaket i kommunestyret 
13.12.2017. Likevel har det kommet inn forslag i høringen som går ut over det som er foreslått i 
rådmannens forslag. Samarbeidsutvalget/SU på Ruds skole støtter endringen men foreslår i 
tillegg at skolens inntaksområde også omfatter bo-området mellom Nedre Rælingsveg og 
Nitelva. En slik endring forutsetter at det er tilrettelagt for trygg skolevei i form av en undergang 
under Nedre Rælingsvei nederst i Longsdalen og det foreligger det ikke planer om pr i dag.  
 
Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget på Rud skole:  
Vedrørende forskriftsendring for nærskolekrets for Rud skole og Fjerdingby skole 
Samarbeidsutvalget behandlet høringsforslaget i sitt møte den 13.2 2018 
SU tilslutter seg begrunnelsen for at nærskolegrenser endres for å bedre på situasjonen med 
for mange elever på Rud skole. 
SU på Rud opplever grensen som følger nedre Rælingsveg oppleves som unaturlig. Grensen 
bør vurderes rett ned i forlengelse av grensen i Smievegen og Skåbomvegen. Det bør 
tilrettelegges for undergang ved Longsdalen. 
Samarbeidsutvalget på Rud skole har ingen innspill ut over dette. 
 
Høringsuttalelse fra Fjerdingby skole FAU – Brukergruppe for ny skole: 



Brukergruppen består av Lars Skoveng (7.trinn), Cathrine Sørensen (for 6.trinn), Venche 
Bjørndalen (5.trinn), Pål-Erik Moen-Hansen (4.trinn), Lene Solvin (3.trinn) og Kristiane 
Hjelkrem (2.trinn). (1.trinn er dekket) 
Saken har vært sirkulert både Brukergruppen og FAU pr epost. Brukergruppen har sammen 
kommet frem til følgende høringsuttalelse: 
Vi ser flytting av skolegrensen som fornuftig med tanker på fordeling av belastning per skole. 
Det er ønskelig at det settes frist for å søke seg til annen skole enn den man hører til, slik at 
skolene raskest mulig kan få oversikt over kullstørrelser for neste skoleår. Det ønskes videre 
en tydeligere ordlyd angående søsken og plass på samme skole fremover. 
 
Høringsuttalelse SU/SMU Fjerdingby skole: 
 Vi er positive til forslaget om nye skolegrenser.  
-Vi har forståelse for kommunens behov for å utnytte både nåværende og fremtidig 
skolekapasitet.  
- SU skulle ønske at vedtaket i kommunestyret var mer presist med tanke på søsken og plass 
på samme skole i fremtiden.  
-Vi krever at det settes en dato for når foresatte kan søke om endret skolested på begge 
skoler. Skolene trenger å vite elevtallet for å rekke og sikre rett bemanning og organisering av 
skoleåret til det beste for elevene. 
 
Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet ved Fjerdingby skole:  
Vi har forståelse for at en justering må foretas, og synes at de justeringene som er gjort 
ser greit ut. Siden justeringene gjelder allerede fra høsten 2018, vil vi oppfordre til en rask 
avklaring av hvor elevene skal gå også for de familiene som søker om å få gå på en annen 
skole enn nærmiljøskolen. Dette for å få en god planlegging av neste skoleår for eksempel i 
forhold til antall klasser. 
 
Rådmannen ser at vedtaksformuleringen fra kommunestyret om frivillighet det første året, kan 
føre til at det i praksis ikke blir et nødvendig antall elever som starter på Fjerdingby framfor 
Rud. Vedtakets opprinnelige intensjonen vil da reduseres og i verste fall ikke føre til en opplevd 
avlastning på situasjonen ved Rud skole.  
 
 

5.1  God folkehelse i befolkningen  
 

5.2  Trygt og sikkert lokalsamfunn  
Rælingen kommune er en trafikksikker kommune og rådmannen er opptatt av at det er sikker 
skolevei for alle elevene i rælingsskolen. Forslaget til endring av inntaksgrenser ivaretar dette 
kravet og målsettingen videre framover.  
 

5.3  Bærekraftig miljø- og klimautvikling  
 

5.4  Langsiktig forvaltning av kommunens ressurser 
For å holde kommunens samlede investeringskostnader på et forsvarlig nivå, ser rådmannen 
behov for å utnytte kapasiteten i eksisterende bygningsmasse på en optimal måte. Derfor er 
det i denne saken grunnlag for å justere skolenes inntaksområder.  
  

5.5  Prinsipielle avklaringer og avveiing mellom hensyn  
 

6. Oppsummering og konklusjon 
Kommunestyret vedtok i møtet 13.12.2017 at inntaksgrensenen til skolene Rud og Fjerdingby 
justeres. Begrunnelsen er at elever som er bosatt i området mellom Smievegen og Longsdalen 
og som i dag har Rud skole som nærskole, framover får Fjerdingby skole som sin nærskole. 
Dette vil berøre inntil 60 elever. Rådmannen har etter vedtaket sendt forslaget på høring til de 
berørte skolenes brukerorganer og skolenes fagforeninger. Det har kommet høringsuttalelser 
fra brukerorganene i begge skolene og i tillegg fra Utdanningsforbundet på Fjerdingby skole. 



Det har blitt vurdert at det er ivaretakende at høringen kun involverer brukerorganer og 
tillitsvalgte på de berørte skolene.   
De direkte berørte foreldrene er informert om vedtak og endring gjennom brev om opptak til 1. 
klasse sendt ut fra skolene.  
 

 
 
Rælingen, 02.03.2018 
 
 
Eivind Glemmestad 
rådmann 
 
 


