
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Svendstuen skole 

 

Innskriving for elever født i 2014 

Velkommen til innskriving på Svendstuen skole! Vedlagt finner dere skjema for innskriving av 

neste års førstetrinnselever. Vi ber om at skjemaet skrives ut og fylles ut hjemme, og tas med til 

innskriving på Svendstuen skole, Frognerseterveien 76: 

TIRSDAG 10. DESEMBER KL 16.00 - 18.00 

Innskrivingen skjer på skolens personalrom, der vi vil ta imot utfylte skjemaer. Vi vil også ha 

tilgjengelig skjemaer i papir for dem som ikke har anledning til å skrive ut selv. Rektor, miljølærer 

og sosiallærer vil være tilgjengelige for å svare på eventuelle spørsmål. Det vil være åpent på 

skolebiblioteket, der det vil være enkle aktiviteter for barna. Vi presiserer at innskriving ikke 

medfører noen garanti for skoleplass ved Svendstuen skole, men elevene kan komme på besøk 

for å se hvordan det ser ut hos oss. Ved innskriving får vi informasjon om dere og eleven, og dere 

får informasjon fra oss om det er noe dere lurer på.  

Innskriving ved nærskolen må finne sted selv om:  

 Det ønskes skolebytte til en annen offentlig skole i Oslo 

 Det også er søkt om plass ved privat skole 

 Familien planlegger flytting ut av skolens inntaksområde i løpet av våren/sommeren 2020 

 Det søkes om utsettelse av skolegangen med ett år 

 Det søkes om opptak i skole for spesialundervisning eller spesialklasse ved en annen skole 

 Det søkes om spesielle ordninger 

Dersom den oppsatte datoen ikke passer, eller eleven omfattes av punktene over, tar vi gjerne 

imot innskrivningsskjemaer pr post. Vi ber da om at de er oss i hende innen 18.12.2019. Av 

hensyn til GDPR og behandling av personopplysninger ønsker vi ikke innskrivingspapirer tilsendt 

på e-post.  

Selv om barnet deres skrives inn på nærskolen, er det ikke helt sikkert at barnet deres får plass 

her. De fleste elever i Oslo får plass på nærskolen, men hvis nærskolen er full må noen elever 

overføres til en naboskole. Vi vil varsle dere hvis det er aktuelt å overføre ditt/deres barn, og du 

vil få mulighet til å uttale deg før vedtak fattes.  

Kapasitet kommende skoleår: 

Høsten 2020 kan Svendstuen skole i utgangspunktet ta inn maksimalt 56 elever fordelt på 2 

klasser. Pr 1.11.19 stod 69 elever på liste over elever tilhørende Svendstuen skoles 

inntaksområde. Erfaringsmessig vil en del elever søke overføring til andre offentlige eller private 

skoler, men det kan være vi må henvise noen elever videre til naboskoler.  



 

Skolen trenger skriftlig melding fra foresatte dersom: 

 Eleven får tildelt skoleplass på en annen skole, offentlig eller privat, eller av annen grunn 

ikke skal begynne på Svendstuen skole 

 Eleven flytter ut av Svendstuen skoles veiledende inntaksområde. Eleven vil da miste 

nærskolerett til Svendstuen skole. 

Vi ønsker melding så fort som mulig, så skoleplassen kan fristilles til andre elever.  

Søke om skolebytte: 

Du kan søke barnet ditt inn på en annen skole i Oslo. Søknadsskjema og mer informasjon finner du 

på www.oslo.kommune.no/skolebytte. 

I vedlegget til dette brevet finnes viktig informasjon til foresatte. Vi henviser forøvrig til etatens 

hjemmesider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-

skoletilhorighet/starte-pa-skolen/.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Bente Strande                                              Jannicke Solstad 

Rektor                                                         Sosiallærer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Utfyllende informasjon til foresatte vedr. innskriving 

Kapasitet på Svendstuen skole 

Svendstuen skole er bygget som en 2 ½- parallell skole med plass til 17 klasser. Pr i dag har vi 

18 klasser, og på sikt må antallet klasser reduseres til 17 igjen. Våren 2020 går tre klasser ut av 

7.trinn, og vi tar inn to førsteklasser fra høsten av. Svendstuen skole har pr 1.11.2019 56 

skoleplasser for neste års 1.trinn, og 69 elever på liste over skolestartere som bor innenfor vårt 

inntaksområde.  Erfaringsmessig vil en del elever søke overføring til offentlige eller private 

naboskoler, men vi regner med at vi vil måtte henvise noen elever videre til nærmeste mulige 

naboskole. Elevene vil rangeres med utgangspunkt i elevens adresse og dennes avstand til 

nærmeste naboskole med ledig plass. Andre hensyn skal også vurderes, og kan i særskilte 

tilfeller veie tyngre enn avstand, spesielt der avstandsforskjellene er små.   

Dersom eleven tas inn ved privatskole/friskole, eller foresatte på annen måte vet at eleven ikke 

kommer til å begynne ved den skolen eleven blir skrevet inn ved, må vi få skriftlig beskjed om 

dette så snart som mulig.  Dette ikke minst av hensyn til eventuelle andre elever som ikke har fått 

plass ved skolen. 

Nærskoleprinsippet 

Nærskoleprinsippet er nedfelt i opplæringsloven § 8-1 første ledd og i forarbeidene til 

opplæringsloven i Odelstingsproposisjon nr 46 (1997-1998). Der står det at elevene har rett til å 

gå på sin nærskole. Vurderingen av hvilken skole som er elevens nærskole, skal ta utgangspunkt i 

avstand til skolen fra elevens bosted, men også andre forhold skal vurderes. Andre forhold er 

blant annet trygge skoleveier, samlede nærmiljøer og kapasiteten på skolen. I Oslo kommune er 

det utarbeidet veiledende inntaksområder som knytter hver enkelt adresse i kommunen til en 

skole. De veiledende inntaksområdene er utformet i tråd med nærskoleprinsippet.  

Hvis det ikke er plass på nærskolen, vil eleven få tilbud om skoleplass ved nærmeste naboskole 

med ledig plass. Skolen vil sende ut forhåndsvarsel til de dette kan være aktuelt for, og foresatte 

har rett til å uttale seg før vedtak fattes. Foresatte har også rett til å klage på vedtaket når dette 

fattes, med klagefrist 3 uker fra mottatt vedtak.  

Skolebytte 

I henhold til Opplæringsloven § 8-1 tredje ledd og forskrift om skolebytteregler for Oslo 

Kommunes grunnskoler, § 4, kan det søkes om skolebytte til en annen skole enn nærskolen. Du 

mister ikke plassen ved nærskolen selv om du søker om plass på en annen skole.  

Du kan søke om skolebytte for ditt barn ved å fylle inn søknadsskjema og levere det til 

nærskolen. Søknadsskjema finner du her: www.oslo.kommune.no/skolebytte, eller du kan få det 

fra skolen.   

Dersom det er ledig plass på skolen du søker til, skal skolen innvilge søknaden. Hvis skolen ikke 

har ledige plasser, må skolen avslå søknaden. Dersom det er flere søkere enn ledige plasser, vil 

skolen rangere søkere etter kriterier gitt i "Forskrift om skolebytteregler". Foresatte kan klage 

på vedtaket, klagefrist er tre uker fra foresatte har mottatt vedtaket.  

http://www.oslo.kommune.no/skolebytte


Dersom ditt barn får bytte skole, er dere ikke garantert at søsken til barnet vil få samme 

mulighet. Det er hvor mange ledige plasser skolen har til enhver tid som avgjør om søknaden kan 

innvilges.  

Skoleskyss 

Elever har rett til gratis transport til skolen hvis de bor mer enn 2 km fra skolen på 1.trinn og 4 

km fra skolen på resterende trinn. Dette gjelder også elever som har byttet skole. Søknad om 

skoleskyss sendes til skolen.  

Utsatt eller fremskutt skolestart 

Dersom foresatte ønsker det, kan det søkes om utsatt eller fremskutt skolestart. Søknad om 

dette må fremsettes skriftlig til skolen, i tillegg til avkrysning på innskrivningsskjemaet. Barnet 

henvises til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) av skolen, i samarbeid med foresatte. Rektor 

fatter deretter vedtak om utsatt skolestart på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. 

Rett og plikt til opplæring 

Foresatte gjøres særskilt oppmerksom på opplæringslovens § 2.1. Den stadfester blant annet at 

barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. 

Plikten kan ivaretas gjennom offentlig-, friskole-, eller privatskoleopplæring, eller ved privat 

hjemmeundervisning. Rett til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal 

være i Norge mer enn tre måneder. Plikt til grunnskoleopplæring begynner når oppholdet har 

vart i tre måneder. Dersom en elev uten å ha rett til det har fravær fra den pliktige opplæringa, 

kan foreldrene eller andre som har omsorg for eleven, straffes med bøter dersom fraværet 

skyldes at de har handlet forsettlig eller uaktsomt. 

Viktige datoer og frister 

 Februar/mars: Foreløpig vurdering av elever som får vedtak om nærskole gjøres. 

Eventuelle forhåndsvarsler sendes ut til elever som kan måtte overføres til naboskole på 

grunn av manglende kapasitet.  

 1.april: Frist for innsending av eventuelle nye opplysninger, registrere flytting og 

innsending av dokumentasjon. 

 15.april: Vedtak om nærskole fattes og sendes ut 

 2.mai: Frist for å søke om skolebytte. Alle relevante opplysninger og dokumentasjon må 

være skolen i hende.  

 13.mai: Søknader om skolebytte mottatt innen fristen 2.mai besvares i form av 

enkeltvedtak om skolebytte.  

Skolen behandler søknader om skolebytte som er mottatt etter fristen fortløpende frem 

mot skolestart.   

 

 

 

 


