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Ny skulekrins for Aure barneskule - førebu høyring

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak
Formannskapet vedtek at vedlagde høyringsnotat om krinsgrenser for Aure barneskule blir sendt ut
til offentleg høyring med høyringsfrist 24.februar.

Formannskapet - 11/23

FSK -behandling:

Samrøystes vedtak: Som kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak.

FSK - Vedtak:
Formannskapet vedtek at vedlagde høyringsnotat om krinsgrenser for Aure barneskule blir sendt ut
til offentleg høyring med høyringsfrist 24.februar.

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka
Kommunestyret har gjennom ei rekke med vedtak – både knytt til plassering, programmering,
forprosjekt og skisseprosjekt vedtatt å bygge Aure barneskule i Bakkøyane som erstatning for skulane
Ullavik, Aure og Vik. Dei tre gamle barneskulane skal leggast ned når den nye skulen blir tatt i bruk
hausten 2023.

I samband med nedlegging av Ullavik, Aure og Vik skular må det formelt sett opprettast eit nytt
opptaksområde for nye Aure barneskule.

Det har heile tida vore ein føresetnad at den nye sentrumsskulen skal ta over dei tre tidlegare
sentrumskrinsane, men av formelle grunnar skal altså slike saker om endring i krinsgrenser
handsamast etter særlege reglar der m.a. ein høyringsrunde ligg inne.

I Opplæringslova §8-1 er det gitt reglar for fordeling av elevane på dei forskjellige skulane i ein
kommune. Lova inneheld ikkje reglar om kor mange skular det skal vere i kommunen, eller om kvar
skulane skal plasserast. Kommunen står derfor fritt til å opprette eller legge ned skular, og til å
bestemme kvar skulane skal plasserast.



Saksopplysningar
I rundskriv Udir-2/2012; Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser, står det m.a.:

«Det er et ulovfestet forvaltningsrettslig prinsipp at forvaltningen skal treffe vedtak etter at saken har
vært behandlet på forsvarlig måte. Forsvarlig saksbehandling krever at en sak er tilstrekkelig opplyst
før det blir gjort vedtak.
…..
Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og
nærmil jø. Skolens samarbeidsutvalg, alternat ivt foreldrerådet, bør derfor få anledning t il å uttale seg
når det gjelder vedtak om skolestruktur.

Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være:
·  fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som

kan ha interesse i saken
·  andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse
·  andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemil jøutvalg og elevråd
·  samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres

Øvrig avtale- og lovverk om medbestemmelse avtalt mellom partene forutsettes fulgt opp. Hvis
endring av skolestruktur medfører endringer i skyssbehov, bør også fylkeskommunen få anledning til
å uttale seg i saken" .

Krinsgrenser har som hensikt å medverke til føreseielege oppvekst- og læringsmil jø. Dette igjen vil
medverke til å skape tryggheit og gode nettverk for både elevar og lærarar. Skulekrinsgrensene
skal primært ta omsyn til at elevane skal få skulegang ved den næraste skulen, men kan også
vektlegge tilhøve som geografi og topografi.

Vurdering
Høyringsinstansane blir inviterte til å uttale seg og kome med innspel til den vidare politiske
handsaminga.

Forslag til forskrift for krinsgrense for Aure barneskule, samt adresselista for høyringsinstansane ligg
ved høyringsnotatet. Høyringsnotatet vil også bli lagt ut på kommunen si heimeside.

Økonomiske konsekvenser
Ingen kjente konsekvensar

Bente Glomset Vikhagen
kommunedirektør

Vedlegg:
høyringsnotat sentrumskrins
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