BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

MØTEINNKALLING

Dato:

28.05.2021

KLAGEUTVALGET
Tirsdag 01.06.2021 kl. 18:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 01.06.2021 kl. 18:00 i Digitalt på Microsoft
Teams.
Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette
og oppgi forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 412 99 574 eller e-post
borgny.danielsen@baerum.kommune.no

På grunn av Covid 19-situasjonen behandles møtet som fjernmøte via Microsoft Teams i
medhold av § 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet,
jf.kommuneloven § 11-7. Møtet blir streamet slik at allmennhetens tilgang til møtet er
ivaretatt. Følg møtet her: https://baerum.kommunetv.no

SAKSLISTE
Saksnummer
082/21

Sakstittel
Godkjenning av protokoll

083/21

Referatsaker

084/21

Klage på avslag om skoleplass 1. trinn Storøya skole

085/21

Klage på avslag om skoleplass ved Storøya skole

086/21

Klage over avslag på søknad om skoleplass 1. trinn
Oksenøya skole 2021

087/21

Klage på avslag om fremskutt skolestart ved Oksenøya
skole 1. trinn august 2021

Unntatt
offentlighet
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088/21

Klage på avslag om skoleplass ved Oksenøya skole 1.trinn
august 2021

Unntatt
offentlighet

Eventuelt

Torill H. Heggen
Utvalgsleder
Borgny Danielsen
Utvalgssekretær
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
27.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:
N-125
Borgny Danielsen
Borgny Danielsen

Bilag nr:

Behandlingsutvalg
Klageutvalget

Arkivsak ID:
21/9056

Møtedato
01.06.2021

J.post ID:
21/106832

Politisk saksnr.
082/21

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:
Protokoll fra klageutvalgets møte 27. mai 2021 godkjennes slik den foreligger.

Vedlegg:
Protokoll - Klageutvalget - 27.05.2021

5432385
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
27.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:
N-125
Borgny Danielsen
Borgny Danielsen

Bilag nr:

Behandlingsutvalg
Klageutvalget

Arkivsak ID:
21/9056

Møtedato
01.06.2021

J.post ID:
21/106833

Politisk saksnr.
083/21

Referatsaker

Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Refererte dokumenter til orientering:
Dokumentnummer
1.
2.
3.
4.

Tittel
Saksgang ved klage på retten til et trygt og godt skolemiljø
Sakstillegg vedr. klageutvalgets sak 073/21
Tilleggsdokumentasjon - Klage på avslag om skoleplass
Tilleggsinformasjon i klageutvalgets sak 076/21 - Klage på avslag om
fremskutt skolestart ved Oksenøya skole 1. trinn august 2021
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
03.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/5836

J.post ID:
21/69728

Siv Herikstad
Torleif Grendahl

Behandlingsutvalg
Klageutvalget
Klageutvalget

Møtedato
27.05.2021
01.06.2021

Politisk saksnr.
072/21
084/21

Klage på avslag om skoleplass 1. trinn Storøya skole

Klageutvalget-27.05.2021- 072/21
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger, jfr. innsendte skriftlige spørsmål før møtet
samt spørsmål og kommentarer fremkommet i møte.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klage datert 03.03.2021 på avslag datert 22.02. 2021 på søknad av 15.10.2020 om skoleplass
ved Storøya skole, tas ikke til følge.
2. Begrunnelse for at klagen ikke tas til følge er at Storøya skole ikke er barnets nærskole slik det
er definert i Opplæringslovens §8-1, og Kommunal forskrift for skoletilhørighet i Bærum.
Storøya skole er videre unntatt fra ordningen om fritt skolevalg i Bærum vedtatt i hovedutvalg
Barn og unge 19.01.2021, politisk sak nr 04/21, Inntaket til 1. og 8. trinn skoleåret 2021/2022.
Begrunnelse for unntaket er usikker elevkapasitet i inntaksområdet Oksenøya/Storøya skole
grunnet omfattende boligbygging i inntaksområdet de nærmeste årene.
3. Saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre oppfølging

SAKEN I KORTE TREKK
I saksfremlegget er navnet til eleven/klager sladdet, og saksfremlegget inneholder verken sensitive
opplysninger eller informasjon som vil identifisere elev/klager/familie. Selve saksfremlegget unntas
derfor ikke fra offentlighet. Med unntak av vedleggene:
1) om «Inntak til 1. og 8. trinn» (politisk sak BAUN) og
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2) 0m «behandling av saker om skolebytte – endring i praksis», så er de øvrige vedleggene unntatt
offentlighet. Det er kommunedirektørens vurdering at saken ikke egner seg for behandling i åpent
møte.
Klagen gjelder avslag på søknad om skoleplass for xxxxxxx xxxxxxx ved Storøya skole, med
henvisning til at skolen er unntatt fra kommunes forskrift om fritt skolevalg. Klager mener at det
skal innvilges plass på grunn av søsken på Storøya skole, opplevelse av tilhørighet til skolen, venner
fra barnehagen skal begynne på skolen og skoleveien til Lysaker skole oppleves vanskelig.
Oppsummering av førstegangsbehandling
Rektor på Storøya har vurdert søknaden med de foresattes begrunnelser for sitt ønske om
skoleplass på Storøya skole. Med henvisning til politisk vedtak som unntar Storøya/Oksenøya skole
fra muligheten til fritt skolevalg har hun avslått søknaden (vedlegg 1: Inntaket til 1. og 8. trinn
skoleåret 2021/2022, pkt 6). Dette er i tråd med tidligere praksis fra skoleåret 2019-20 og 2020-21.
I 2019 støttet Fylkesmannen skolens avgjørelse i tilsvarende saker. I 2020 var det ingen slike klager
til behandling hos Fylkesmannen.
Redegjørelse
Generelt gjeldende inntak 1. trinn august 2021
Det er inneværende år kommet klager fra åtte søkere til skolene Oksenøya og Storøya over avslag
på skoleplass 1. trinn høsten 2021. En klager har senere flyttet inn i skolekretsen og har dermed
rett på skoleplass. Tre klager er omgjort etter fornyet vurdering av barnets beste. Fire klagere får
ikke medhold og sendes til Klageutvalget.
Bærum kommune mottok 09.03.2021 brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken som redegjorde for
endring i praksis som gjelder vektlegging av barnets beste i saker som sendes Stasforvalteren.
(Vedlegg 2, Om behandling av saker om skolebytte). Det ble bl.a. presisert at barnets beste i gitte
tilfeller skal vektlegges mer enn lokale retningslinjer og forskrifter.

Redegjørelse denne klagen
Storøya skole avslo søknaden i enkeltvedtak datert 22.02.2021 (Vedlegg 3, Storøya skole – Avslag på
søknad om skoleplass høsten 2021) med henvisning til at eleven ikke bor i skolens inntaksområde
og at skolen ikke kan velges som fritt skolevalg. Begrunnelse for dette unntaket er usikkerhet rundt
skolekapasitet i årene som kommer på grunn av ustrakt boligbygging i inntaksområdet. Foresatte
klaget på avslaget 03.03.2021 (Vedlegg 4, Klage på avslag om skoleplass), og klagen er sendt
overordnet instans for ny vurdering med oppsummering av saken. Foreldrenes begrunnelse er at
barnet har eldre søsken på Storøya skole, barn fra barnehagen skal begynne på Storøya, de
opplever skoleveien til Lysaker som vanskelig. Kommunalsjefen opprettholdt skolens vedtak etter
en fornyet gjennomgang med ytterligere vurdering av hensyn til barnets beste. 25.03.2021 (Vedlegg
5, Mottatt klage på søknad om skoleplass). Klager sendte utfyllende opplysninger 06.04.2021
(vedlegg 6, Klage på søknad om skoleplass verd Storøya skole), hvilket er innenfor fristen på 14
dager. Klagen sendes klageutvalget i tråd med retningslinjer for klagebehandling i Bærum
kommune.
Det sentrale spørsmålet i saken er om en vurdering av barnets beste i denne saken skal vektlegges
mer enn kommunens vedtak om at det ikke er anledning til fritt skolevalg på Storøya skole.
Vurdering
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I vurderingen i denne saken er det lagt vekt på:
· Barnets tilknytning til nærområdet gjennom barnehageplass i området.
· Søsken på skolen
· Avstand til nærskole og ønsket skole
· Vurdering av skolevei
· Tidligere praksis i saksbehandling av saker der familier får barn på 2 skoler
· Politisk vedtak om kapasitet og inntakskriterier til Storøya/Oksenøya skoler.
I sammenliknbare saker er hverken barnehagetilknytning eller søsken på skolen funnet
tungtveiende nok til å innvilge skoleplass, og det er i flere deler av kommunen slik at foresatte i
perioder har barn på mer enn én barneskole. Det er ikke i denne saken kommet frem opplysninger
som tilsier at dette barnet har særskilte behov som tilsier at dette skal tillegges avgjørende vekt.
Avstand til nærskole er 1,3 km. Avstand til Storøya skole er 2,2 km, noe som vil gi eleven rett til
dekning av skoleskyss det første skoleåret. Skoleveien til Lysaker skole vurderes ikke som særskilt
trafikkfarlig. E18 krysses i undergang og skoleveien går ellers for en stor del på gangvei eller på
samme lokalvei som til Storøya skole.
En helhetlig vurdering av barnets beste opp mot likebehandlinghensyn, nærskoletilhørighet og det
politiske vedtaket som ikke gir anledning til å søke Storøya skole etter forskriften om fritt skolevalg,
er grunn til at avslaget om skoleplass opprettholdes.

Vedlegg:
Inntaket til 1. og 8. trinn skoleåret 2021/2022
Storøya skole - Avslag på søknad om skoleplass høsten 2021
(L)(7428572) M M U (L)(7476040)
Mottatt klage på søknad om skoleplass
Klage på søknad om skoleplass ved Storøya skole
Om behandling av saker om skolebytte
Klage på avslag om skoleplass for MMU - Ref 2137041EEKO.msg
mail (L)(7476041) (L)(7582809)

5370349
5370492
5370537
5371223
5371235
5394996

Behandlingen i møtet 27.05.2021 Klageutvalget
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Klageutvalget-27.05.2021- 072/21:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger, jfr. innsendte skriftlige spørsmål før møtet
samt spørsmål og kommentarer fremkommet i møte.
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BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
04.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/6288

J.post ID:
21/74163

Siv Herikstad
Torleif Grendahl

Behandlingsutvalg
Klageutvalget
Klageutvalget

Møtedato
27.05.2021
01.06.2021

Politisk saksnr.
073/21
085/21

Klage på avslag om skoleplass ved Storøya skole

Klageutvalget-27.05.2021- 073/21
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger, jfr. innsendte skriftlige spørsmål før møtet
samt spørsmål og kommentarer fremkommet i møte.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klage datert 03.03.2021 på avslag om skoleplass for Xxxxx Xxxxx ved Storøya skole datert
22.02.2021 tas ikke til følge.
2. Begrunnelse for at klagen ikke tas til følge er at Storøya skole ikke er barnets nærskole slik det
er definert i opplæringslovens §8-1, og Kommunal forskrift for skoletilhørighet i Bærum.
Storøya skole er i tillegg unntatt fra ordningen om fritt skolevalg i Bærum. Dette er vedtatt i
Hovedutvalg barn og unge 19.01.2021, politisk sak nr 04/21, Inntaket til 1. og 8. trinn skoleåret
2021/2022. Begrunnelse for unntaket er usikker elevkapasitet i inntaksområdet
Oksenøya/Storøya skoler grunnet omfattende boligbygging i inntaksområdet de nærmeste
årene.
3. Saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Viken for videre oppfølging.

SAKEN I KORTE TREKK
I dette saksfremlegget er identifiserbare opplysninger sladdet, og det vurderes dermed at
saksfremlegget kan være offentlig. Vedleggene i saken inneholder så mange punkter med
identifiserbare opplysninger at de unntas offentlighet - med unntak av 1) Sak om inntak til 1. og 8.
trinn, og 2) Skriv fra statsforvalteren om endring av praksis.
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Det er kommunedirektørens vurdering at saken ikke egner seg for behandling i åpent møte.
Klagen gjelder avslag på søknad om skoleplass for Xxxxx Xxxxx ved Storøya skole med henvisning til
at skolen er unntatt fra kommunens forskrift om fritt skolevalg. Klager mener at det skal innvilges
plass på grunn av søsken på skolen, og at hverdagen for familien blir enklere med barna på samme
skole. Det vises også til at fars arbeid som Xxxxxxxx ved Xxxxxxxx er organisert i lange vakter.
Oppsummering av førstegangsbehandling
Rektor på Storøya har vurdert søknaden med de foresattes begrunnelser for sitt ønske om
skoleplass ved Storøya skole. Med henvisning til det politiske vedtaket som unntar
Storøya/Oksenøya skoler fra muligheten til fritt skolevalg (vedlegg 1: Inntaket til 1. og 8. trinn
skoleåret 2021/222, pkt 6), har hun avslått søknaden. Dette er i tråd med tidligere praksis fra
skoleåret 2019/20 og 2020/21. I 2019 støttet Fylkesmannen skolens avgjørelse i tilsvarende saker. I
2020 var det ingen slike klager til behandling hos Fylkesmannen.
Redegjørelse
Generelt gjeldende inntak 1. trinn 2021 ved Storøya og Oksenøya skoler
Det har inneværende år kommet klager fra åtte søkere til skolene Oksenøya og Storøya over avslag
på skoleplass 1. trinn høsten 2021. En klager har senere flyttet inn i skolekretsen og fått skoleplass
ved Oksenøya skole. Tre klager er omgjort etter fornyet vurdering av barnets beste. Fire klagere får
ikke medhold og klagene sendes Klageutvalget.
Bærum kommune mottok 09.3.221 brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken som redegjorde for
endring i praksis som gjelder vektlegging av barnets beste i saker som sendes Statsforvalteren.
(vedlegg, 2 Om behandling av saker om skolebytte). Det ble bl.a. presisert at barnets beste i noen
tilfeller skal vektlegges mer enn lokale retningslinjer og forskrifter. Det skal foretas en individuell
vurdering av hver søknad.
Redegjørelse for denne klagen
Storøya skole avslo søknaden om skoleplass i enkeltvedtak datert 22.02.2021 (vedlegg 3, Avslag på
søknad om skoleplass for Xxxxxxx Xxxxxxx). I avslaget er det vist til at eleven ikke bor i skolens
inntaksområde og at skolen ikke kan velges som fritt skolevalg. Begrunnelsen for dette er usikkerhet
rundt skolekapasitet i årene som kommer på grunn av utstrakt boligbygging i inntaksområdet.
Foresatte klaget på avslaget 03.3.2021 (vedlegg 4, Klage -Avslag på søknad om skoleplass). Klagen
ble sendt overordnet instans for ny vurdering med oppsummering av saken. Foreldrenes
begrunnelse er at barnet har eldre søsken på skolen og at skoleplass vil gjøre familiens hverdag
enklere ved at barna kan ta følge til skolen. Kommunalsjefen opprettholdt skolens vedtak etter en
fornyet gjennomgang med ytterligere vurdering av hensyn til barnets beste i brev til de foresatte
25.03.2021 (vedlegg 5, Mottatt klage på avslag om skoleplass Storøya skole). Klager sendte
utfyllende opplysninger i epost til Storøya skole 08.04.2021 (vedlegg 6, Utfyllende opplysninger som
gjelder avslag på klage om skoleplass høsten 221 på Storøya skole for Xxxxxx Xxxxxxx).
Det vises til at barnet går i Storøya barnehage som har samme adresse som Storøya skole og at
dette dermed er et sted der X er trygg. X har sine fritidsaktiviteter på Storøya/Fornebu med barn fra
området. Foresatte hevder at de vil søke barnet over til Storøya etter 1. skoleår da det forventes at
vedtaket om unntak fra ordningen om fritt skolevalg ikke forlenges. De ønsker at barnet skal slippe
dette byttet av skole. De mener at skoleveien til Storøya skole er tryggere enn skoleveien til Lysaker
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skole som er barnets nærskole. De viser til at det er stor ledig kapasitet ved Storøya skole
kommende skoleår ved at skolen pr i dag ikke oppretter mer enn 2 klasser. Til dette kan det
bemerkes at skolen har registrert 50 elever pr 01.04.2021. Det er et mål at skolen ved dette
opptaket ikke skal ha mer enn 56 elever som tilsvarer 2 klasser. Årsaken er at skolen fra før har en
klasse mer enn den er bygget for og ved å begrense årets inntak til 2 klasser vil skolen få det
klassetall den er bygget for.
Vurdering
Det sentrale spørsmålet i saken er om en vurdering av barnets beste i denne saken skal vektlegges
mer enn kommunens vedtak om at det ikke er anledning til fritt skolevalg på Storøya skole.
I vurderingen i denne saken er det lagt vekt på:
· Barnet har søsken på skolen
· Barnet har barnehagetilknytning i samme bygg som skolen
· Barnet har fritidsaktiviteter på Storøya/Fornebu med barn fra området.
· Vurdering av skolevei
· Avstand til nærskole og ønsket skole
· Tidligere praksis i saksbehandling av saker der familier får barn på 2 skoler som følge av
endringer i inntaksområder.
· Politisk vedtak om kapasitet og inntakskriterier til Storøya/Oksenøya skoler.
· Kapasitet på Storøya skole
I sammenliknbare saker er ikke barnehagetilknytning eller søsken på skolen funnet tungtveiende
nok til å innvilge skoleplass, og det er i flere deler av kommunen slik at foresatte i perioder har barn
på mer enn én barneskole. Det er ikke i denne saken kommet frem opplysninger som tilsier at dette
barnet har særskilte behov som tilsier at dette skal tillegges avgjørende vekt sett i forhold til
likebehandling av saker.
Avstand til nærskolen er 1,3 km. Avstand til Storøya skole er 2,2 km noe som vil gi eleven rett til
dekning av skoleskyss det første skoleåret. Skoleveien til Lysaker skole vurderes ikke som særskilt
trafikkfarlig. E18 krysses i undergang og skoleveien går ellers for en stor del på gangvei eller på
samme lokalvei som til Storøya skole.
En helhetlig vurdering av barnets beste opp mot likebehandlingshensyn, nærskoletilhørighet,
kapasitet på Storøya skole og det politiske vedtaket som ikke gir anledning til å søke Storøya skole
etter forskriften om fritt skolevalg, er grunn til av avslaget om skoleplass opprettholdes.
Klagen sendes Klageutvalget i tråd med retningslinjer for klagebehandling i Bærum kommune.

Vedlegg:
Inntaket til 1. og 8. trinn skoleåret 2021/2022
Om behandling av saker om skolebytte
Klage - Avslag på søknad om skoleplass mail F H (L)(7476051)
Mottatt klage på avslag om skoleplass Storøya skole
VS Utfyllende opplysninger vedrørende avslag på klage om
skoleplass høsten 2021 på Storøya skole for FH (7653111)
Avslag på søknad om skoleplass for FH (L)(7476052) (L)(7584725)

5371596
5371599
5371602
5371604
5397361
5397362
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Behandlingen i møtet 27.05.2021 Klageutvalget
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Klageutvalget-27.05.2021- 073/21:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger, jfr. innsendte skriftlige spørsmål før møtet
samt spørsmål og kommentarer fremkommet i møte.

13

BÆRUM KOMMUNE
KOMMUNEDIREKTØREN

Dato:
06.05.2021
Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/6595

J.post ID:
21/78656

Siv Herikstad
Torleif Grendahl

Behandlingsutvalg
Klageutvalget
Klageutvalget

Møtedato
27.05.2021
01.06.2021

Politisk saksnr.
074/21
086/21

Klage over avslag på søknad om skoleplass 1. trinn Oksenøya skole 2021

Klageutvalget-27.05.2021- 074/21
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger, jfr. innsendte skriftlige spørsmål før møtet
samt spørsmål og kommentarer fremkommet i møte.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Klage datert 19.03.2021 på avslag datert 02.03.2021 for søknad om skoleplass på Oksenøya
skole registrert 14.11.2020, og klage datert 15.04.2021 på vedtak om skoleplass på Storøya
skole datert 25.03.2021, tas ikke til følge.
2. Begrunnelse for at klagene ikke tas til følge er at eleven er folkeregistrert hos mor i Lysaker
skolekrets. Eleven har ikke rett til skoleplass på Oksenøya eller Storøya skoler som begge er
unntatt ordningen med fritt skolevalg. Mor ønsker Oksenøya skole, far ønsker Storøya skole.
Etter en totalvurdering er det vurdert som elevens beste å tilby plass ved Storøya skole.
3. Saken sendes Statsforvalteren i Oslo og Akershus for videre oppfølging.

SAKEN I KORTE TREKK
I saksfremlegget er gatenavn sladdet, og inneholder verken sensitive personopplysninger eller annen
informasjon som vil kunne identifisere elev/klager/familie. Selve saksfremlegget unntas derfor ikke
offentlighet. Vedleggene i saken er unntatt offentlighet da de inneholder opplysninger som er
underlagt taushetsplikten. Kommunedirektøren vurderer det dithen at saken ikke egner seg for
behandling i åpent møte.
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Ingress
Saken gjelder to klager fra elevens mor. Det ble først klaget på avslag om skoleplass på Oksenøya
skole (vedlegg 1, Svar på søknad om skoleplass). Barnet er folkeregistrert i Lysaker skolekrets, men
mor har meldt barnet inn på Oksenøya skole som ikke er barnets nærskole slik det er definert i
opplæringsloven §8-1, og kommunal forskrift for skoletilhørighet i Bærum. Oksenøya og Storøya
skole er unntatt ordningen med fritt skolevalg i Bærum på grunn av usikker elevkapasitet i årene
som kommer. Etter mottatt vedtak om plass på Storøya skole har mor sendt ny klage med
begrunnelse i at hun mener plass på Oksenøya er barnet beste. Saken handler nå om vedtaket om
skoleplass på Storøya skole skal opprettholdes eller om barnet skal tilbys plass på Oksenøya skole.
Tidligere behandling
Rektor har hatt kontakt med begge foresatte som er uenige om hvilken skole barnet skal gå på.
Rektor avslo søknad om plass på Oksenøya skole med henvisning til at skolen er unntatt fra
muligheten til fritt skolevalg i Bærum, vedtatt i Hovedutvalg for barn og unge 19.01.2021; Inntaket
til 1. og 8. trinn skoleåret 2021/2022 pkt 6. (vedlegg 2, Inntaket til 1. og 8. trinn skoleåret
2020/2021). Mor klaget på avslaget med begrunnelse i at barnet bor 50 prosent av tiden hos sin far
som bor i Oksenøya/Storøya skolers felles inntaksområde (Vedlegg 3, Klage på skoleopptak fra
mor). Far sendte 22.03 2021 e-post til skolen der han mente Storøya skole var riktig skole for
datteren (vedlegg 4, E-poster- Skoleplass fra far). Saken ble oversendt overordnet instans for videre
behandling. Rektors avslag ble opphevet i brev datert 25.03.2021 gjennom vedtak om skoleplass på
Storøya skole (vedlegg 5 Vedtak om skoleplass på Storøya skole). Mor klaget på dette vedtaket i
brev datert 15.04 2021 (vedlegg 6 Klage på skoleplass Storøya). Saken oversendes Klageutvalget for
videre behandling.
Redegjørelse
Generelt gjeldende inntaket august 2021
Det er inneværende år kommet klager fra åtte søkere til Oksenøya og Storøya over avslag på
skoleplass 1. trinn høsten 2021. En klager har senere flyttet inn i skolekretsen og har dermed rett til
skoleplass. Tre klager er omgjort etter fornyet vurdering av barnets beste. Fire klagere får ikke
medhold og sendes til Klageutvalget.
Bærum kommune mottok 19.03.2021 brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken som redegjorde for
endring i praksis som gjelder vektlegging av barnets beste i saker som sendes Statsforvalteren.
(Vedlegg 7, Om behandling av saker om skolebytte). Det ble presisert at barnets beste i gitte tilfeller
skal vektlegges mer enn kommunens retningslinjer og forskrifter.
Redegjørelse denne saken
Mor som bor i Lysaker skolekrets, ønsker plass på Oksenøya skole fordi barnet bor 50 prosent av
tiden hos far i Xxxxxxxxxxxx (gatenavn sladdet) på Snarøya og dermed vil ha om lag like lang vei til
skolen fra begge foreldrenes adresser. Fars adresse ligger i Oksenøya/Storøyas inntaksområde. Far
reagerte i epost på mors klageframstillling og hevder den har uriktig fremstilling av saken. Han er
ikke enig i at Oksenøya skole er den beste skolen for barnet, men hevder at Storøya skole vil være
riktig skolevalg ut ifra at det er skolen barn i hans nærområde går på. I behandling av klagen er det
ikke tatt stilling til de foresattes uenighet om valg av skole.
Opprinnelig vedtak ble omgjort etter ny vurdering av barnets beste sett i lys av Statsforvalterens
brev. Det ble vurdert at barnets beste er å gå på Storøya skole som er skolen fars adresse naturlig
hører til. Mor har klaget på dette vedtaket da hun er uenig i at dette er barnets beste. Hun mener
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barnet har venner som har kommet inn på Oksenøya skole og som bor i nærområdet til mors
adresse. Ingen folkeregistrerte barn med adresse i mors nærområde på Xxxxxxxxx (gatenavn
sladdet) har fått skoleplass på Oksenøya eller Storøya skole. Mor hevder barnet får betydelig lengre
skolevei til Storøya enn til Oksenøya skole. Det første skoleåret er disse skolene registrert på samme
adresse. Avstanden fra mors adresse er 2,4 km, avstanden fra fars adresse er 2,0 km.

Vurdering
Det sentrale spørsmålet i saken er vektlegging av barnets beste isolert sett med hensyn til
skoleplass på Oksenøya eller Storøya skole.
Det er gjort en vurdering av barnets beste opp mot regler og retningslinjer for tildeling av skoleplass
i Bærum. Videre er det gjort en vurdering av barnets beste i forhold til plass på Oksenøya eller
Storøya skole. I vurderingen er det lagt vekt på
· Venner i barnehagen
· Avstand til skole fra begge foresattes adresser
· Muligheter for sosiale kontakter i nærområdet til fars bolig
· Avstand fra fars bolig til Lysaker skole som er barnets nærskole
Storøya skole er valgt som beste løsning for barnet ved at skoleveien blir tilnærmet lik avstand fra
begge hennes oppholds adresser gjennom barneskoletiden. En skoleplass på Storøya skole gir
barnet mulighet til å ha følge med medelever fra samme boligområde til skolen de ukene hun bor
hos far. Fra mors adresse er det mindre mulighet for følge med medelever til skolen i og med at
barnet ikke skal gå på nærskolen som er Lysaker. Det er vurdert at det er tilstrekkelig elevkapasitet
på Oksenøya og Storøya skole i 1. trinn 2021 til å kunne la hensynet til barnets beste i dette tilfelle
veie tyngre enn gjeldende vedtak om at disse skolene ikke kan søkes ut fra retningslinjene om fritt
skolevalg i Bærum.

Vedlegg:
Vedlegg 1 Svar på søknad om skoleplass
Inntaket til 1. og 8. trinn skoleåret 2021/2022
Vedlegg 3 Klage på skoleopptak fra mor
Vedlegg 4 Eposter- Skoleplass fra far
Vedtak om skoleplass på Storøya skole
Vedlegg 6 Klage på skoleplass Storøya
Vedlegg 7 Om behandling av saker om skolebytte

5379891
5380082
5379892
5379897
5379904
5380070
5380092

Behandlingen i møtet 27.05.2021 Klageutvalget
Habilitetsvurdering Johan Ratvik (H) som fratrådte under vurderingen
På bakgrunn av opplysningene anses Johan Ratvik som inhabil fordi hans kone/rektor har i alle tre
sakene bl.a. fattet de tre påklagede vedtakene, dvs vært direkte involvert i vurderingen, truffet og
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signert vedtakene, som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, jf. forvaltningslovens § 6,
annet ledd. Klageutvalget fattet enstemmig vedtak om dette. Vara Ole Johan Aulie (H) tiltrådte
møtet.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Klageutvalget-27.05.2021- 074/21:
Vedtak:
Saken utsettes i påvente av utfyllende opplysninger, jfr. innsendte skriftlige spørsmål før møtet
samt spørsmål og kommentarer fremkommet i møte.
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