
 

 
 

   
Osloskolen 
Refstad skole 

Bredtvetveien 2 
0950 Oslo 

Telefon: 24 05 88 00 
E-post: refstad@ude.oslo.kommune.no 

 

Løren skole 

 

Informasjon til foresatte på 7. trinn 

I dette skrivet vil du finne informasjon om rutiner og regler knyttet til overføringen mellom 

barne- og ungdomsskolen, og om hvordan dere søker bytte av ungdomsskole om det er 

aktuelt. 

Oslo kommune har fattet vedtak om at elever med nærskolevedtak til Løren skole overføres til 

Årvoll ungdomsskole frem til ny ungdomsskole er planlagt ferdig i 2024. Se hva det vil si å ha 

nærskolevedtak til Løren skole under. Alle som ikke har et slik vedtak har fått et brev i posten 

fra skolen. Man vil da ha mulighet til å søke seg til Årvoll skole dersom det er ønskelig. Se mer 

informasjon om dette under.  

 

Rutiner for overføring av elever mellom barne- og ungdomsskole 

Alle elever med nærskolevedtak til Løren skole overføres til Årvoll ungdomsskole. Dette 

omfatter elever som: 

- Geografisk tilhørte/tilhører Løren barneskole sitt inntaksområde ved skolestart, og 

derfor ble skrevet inn hos oss 

- Har kommet flyttende inn i vårt inntaksområde i løpet av tiden på barneskolen, og derfor 

blitt skrevet inn hos oss 

- Bor i vårt inntaksområde, men har søkt skolebytte til annen barneskole og går der i dag 

 

Elever med plass på Løren skole, som ikke har nærskolevedtak, tilhører andre 

ungdomsskoler enn Årvoll, avhengig av bostedsadresse og gjeldende inntaksområder. 

Dette omfatter elever som: 

- Har søkt skolebytte til Løren skole, men som bor innenfor en annen barneskole sitt 

inntaksområde  

- Har byttet adresse og som nå bor utenfor Løren skole sitt inntaksområde, men som har 

fått beholde skoleplassen sin hos oss (flytter man ut av skolens inntaksområde 

opphører altså vedtaket om nærskoletilhørighet) 

 

Mulighet til å søke om skolebytte til Årvoll, eller annen ungdomsskole 

Det er fleksibelt skolevalg i Oslo. Dette innebærer at dere kan søke om plass på hvilken 

ungdomsskole dere vil. Muligheten for å få innvilget søknad om skolebytte begrenses av 

kapasiteten til ungdomsskolene. Dette innebærer at elever med nærskoletilhørighet har 

førsteprioritet, mens elever som søker seg inn fra et annet inntaksområde er avhengige av at 

det er ledige skoleplasser.  



Søknad om skolebytte sendes med søknadsskjema som dere finner på denne siden: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/bytte-
grunnskole/#gref  

Er det ledig kapasitet til alle som søker, vil alle få innvilget skoleplass. Ved flere søkere enn 

skolen har kapasitet til å ta inn, rangeres søkerne etter disse kriteriene: 

- bostedets nærhet til skolen  
- søsken ved skolen  
- trafikk- og sikkerhetsmessige forhold  
- sosiale og/eller medisinske forhold  
- søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset barnets behov enn 

innskrivningsskolen  
- praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m.  

 

Ved inntak til 8. klasse fattes vedtak om nærskoletilhørighet i april måned. Vedtak om 
skolebytte fattes i mai måned, etter at ungdomsskolen har oversikt over elever med 
nærskoletilhørighet. Tidspunkt for søknad betyr ikke noe for vurdering så lenge man er innenfor 
søknadsfristen, men det er fint å være tidlig ute for at skolene kan få best mulig oversikt på et 
tidlig tidspunkt.  

 

Viktige datoer i 2021: 

- Nærskolevedtak fattes 12. april 2021 
- Søknadsfrist for å få behandlet søknad om bytte av ungdomsskole er 3. mai 2021 

- Skolebyttevedtak for ungdomsskolene fattes 13. mai 2021.  

 

Retten til å søke om skolebytte gjelder ellers hele året og skolene er pliktige til å ta inn elever 
om de har plass. 

 

På internettlenken nedenfor kan dere lese mer om hvordan dere søker skolebytte i 
grunnskolen, finne ut hvilken barneskole en adresse tilhører, og hvilke ungdomskoler 
barneskolene avgir til. Merk dere som nevnt at nærskolevedtak er gjeldende selv om 
skolegrenser er endret, så lenge dere bor på samme adresse som dere fikk nærskolevedtak 
for, da barnet startet på skolen. 
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/bytte-
grunnskole/#gref 

 

Har dere spørsmål knyttet til overføringen mellom barne- og ungdomsskole kan dere ringe  

Heidi Sundkøien Sørvik (administrativ leder, Løren skole) på telefon 90287546 eller Taran 

Nordsveen (assisterende rektor, Løren skole) på telefon 41424827. 

 

Vennlig hilsen 

Eli Senneset      Taran Nordsveen 

rektor       ass. rektor 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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