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FORSKRIFT OM SKOLEMØNSTER I ALTA KOMMUNE  
Vedtatt av Alta kommunestyre 23.05.17 sak 37/17. 
Forskriften gjelder fra 01.08.17 
 
Med hjemmel i opplæringslovens §8-1 har Alta kommunestyre vedtatt «Forskrift om 
skolemønster i Alta kommune».  
Denne forskrift erstatter forskrift om skolemønster vedtatt 29.05.12 
 
1. Overordnede prinsipper: 
Følgende prinsipper skal ivaretas i rimelig grad 

- opplæringslovens bestemmelser om elevenes rett til å gå ved nærmeste skole 
- fleksibilitet blant annet for å kunne imøtekomme foreldrenes ønsker 
- organisering av skoleskyssen 
- god utnytting av tilgjengelige lokaler til skole og SFO. 

 
Skolemønsteret i Alta kommune baserer seg på faste opptaksområder med avgrensinger som 
beskrevet nedenfor. 
Avgrensingene kan fravikes etter retningslinjene i punkt 3 nedenfor. 
 
2. Opptaksområdene: 
2.1 Rognsund opptaksområde: 

Skole:  Kvalfjord skole (1-10) . 
Grunnkretser:  Stjernøy og Seiland. 

 
2.2 Leirbotn opptaksområde: 

Skole:  Leirbotn oppvekstsenter (1-7) 
Grunnkretser:  Leirbotn,Kongshus, Storekorsnes , Store- og Lille Lerresfjord, 
Komagfjord, Korsfjord og Nyvoll. 
Ungdomstrinnet fra området har Rafsbotn skole som skolested. 

 
2.3 Rafsbotn opptaksområde: 

Skole: Rafsbotn skole (1-10) 
Grunnkretser: Rafsbotn, Russeluft grunnkrets 

 
2.4 Transfarelv opptaksområde: 

Skole: Saga (1-7) 
Grunnkrets:  Transfarelv. 
Saga skole er skolested for 1.-7. årstrinn i opptaksområdet.    
Ungdomstrinnet får skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole. 

 
2.5 Tverrelvdalen opptaksområde: 

Skole:  Tverrelvdalen skole (1-10). 
Grunnkrets: Tverrelvdalen. 

 
2.6 Øvre Alta opptaksområde: 
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Skole:  Øvre Alta skole (1-7). 
Grunnkretser:  Øvre Alta, Holmen, Eiby/Storelvdalen, Helletoppen/Bjørnhaugen 
Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole 

 
2.7 Talvik opptaksområde: 

Skole:  Talvik skole (1-10) 
Grunnkretser:  Talvik, Vassbotnelv,Isnestoften, Kåfjord, Mathisdalen, Kvenvik og 
Botnelv/Fiskerelv 
Ulvsvåg tilhører opptaksområdet. 

 
2.8 Langfjordbotn opptaksområde: 

Grunnkretser:  Langfjordbotn og Tappeluft. 
Elevene tilhørende skolekretsen får sitt skole- og undervisningstilbud ved Burfjord 
skole i Kvænangen kommune. 

 
2.9 Bossekop opptaksområde: 

Skoler:  Bosskop skole (1-7), Gakori skole (1-7) og Aronnes skole (1-4) 
Grunnkretser:  Aronnes, Elvestrand, Bossekop, Gakori og Hjemmeluft. 
Aronnes skole rekrutterer i hovedsak fra Aronnes og Elvestrand grunnkretser.  For 
øvrig er det ikke trukket noen grenser for rekruttering mellom skolene og elevene skal 
fordeles etter en helhetlig vurdering av bosted, hensyn til nærskoleprinsippet og 
plassforholdene ved skolene. 
Bossekop skole er skolested for 5.-7. årstrinn ved Aronnes skole. 
Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole. 

 
2.10 Komsa opptaksområde: 

Skole:  Komsa skole (1-7) 
Grunnkretser:  Komsa, Sentrum, Alta nye sentrum, Midtbakken, Tollevik og 
Skaialuft. 
Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole. 

 
2.11 Elvebakken opptaksområde: 

Skoler:  Elvebakken skole (1-7) og Kaiskuru nærmiljøsenter (1-4) 
Grunnkretser:  Elvebakken, Kronstad, Raipas, Bukta og Amtmannsnes. 
Kaiskuru nærmiljøsenter rekrutterer i hovedsak fra Raipas grunnkrets, men også fra 
Kronstad.  Elvebakken skole skolested for 5.-7. årstrinn fra fra Kaiskuru 
nærmiljøsenter. 
Elevene i opptaksområdet skal fordeles mellom skolene etter en helhetlig vurdering av 
bosted og plassforholdene ved skolene. 
Ungdomstrinnet har skolested Sandfallet/Alta ungdomsskole. 

 
2.12 Alta ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole opptaksområde: 

Skoler:  Alta ungdomsskole (8-10) og Sandfallet ungdomsskole (1-10) 
Skolene gir tilbud på ungdomstrinnet til følgende opptaksområder:  Transfarelv, Øvre 
Alta, Kåfjord, Bossekop, Komsa og Elvebakken. 

 
 
 
3. Retningslinjer for vurdering av avvik fra bestemmelsen om opptaksområder: 



 Postadresse: Postboks 1403 Besøksadresse: Sandfallveien 1 Telefon: 78455000 
 9506  ALTA ALTA Telefaks: 78455023 

Av flere grunner kan det være ønskelig eller nødvendig å fravike bestemmelsene om 
faste opptaksområder.  Dette kan for eksempel være svingninger i elevtallet som følge 
av generasjonsendringer, boligbygging og mobilitet, søknader om skolebytte, endring 
av kommunikasjoner og lignende. 

 
I slike tilfeller legges følgende retningslinjer til grunn: 
a. Søknader fra foreldre om skolebytte.  Behov for skoleskyss og kostnader ved dette 
skal vurderes.  Barnets interesser og velferd skal ivaretas.   

 Avgjøres administrativt.  Klageinstans – Fylkesmann. 
  

b. Når det er mulighet for at skolen/skolene i et opptaksområde vil få plassproblemer, 
skal overføring av deler av opptaksområdet til naboområde vurderes.  Samlet 
utnytting av skolenes arealer skal vurderes. 
Forelegges hovedutvalget til avgjørelse. 
 
c. Når endringer i kommunikasjonene gjør dette mulig, må det vurderes om dette 
tilsier endringer av vedtatt skolemønster. 
Forelegges hovedutvalget til avgjørelse 
 
d. Når elevtallet på ett av hovedtrinnene (barne- eller ungdomstrinnet) synker under et 
forsvarlig pedagogisk og sosialt nivå ved en skole, bør mulige alternativer for 
skolemønsteret utredes. 
Forelegges hovedutvalget til avgjørelse. 
 
e. Elever med helt spesielle behov for tilrettelegging skal tilbys skolegang ved den 
skolen som har slik tilrettelegging og plass. 
Slike forhold skal avklares med foreldrene.  Behandles administrativt.  
Klageinstanser:  Hovedutvalg/fylkesmann. 
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