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Innskriving av elever til skolestart 1.trinn høsten 2019 
Foresatte med barn som skal starte på skolen høsten 2019, og som bor i Kjelsås skole sitt inntaksområde 

per 1. november 2018, bes med dette om å foreta innskriving av barnet som skoleelev. 

 

Innskriving foregår i perioden 4. - 20. desember, og kan gjøres på en av følgende tre måter: 

 Innskrivingspapirer i pdf-format sendes skolen på mail: kjelsas@ude.oslo.kommune.no  

 Innskrivingspapirer innleveres i resepsjonen på Kjelsås skole inngang A, 2. etasje 

 Innskrivingspapirer sendes som brev til Kjelsås skole, Asbjørnsens vei 3, 0494 Oslo 

 

Vedlagt følger innskrivingspapirer samt informasjon om rettigheter og plikter i 

grunnskoleopplæringen. Innskrivingspapirene må fylles ut, underskrives og returneres innen 20. 

desember. 

Hvis dere flytter etter 1. november må dere melde fra til skolene dere flytter fra og til. 

 Elever som har flyttet inn i inntaksområdet mellom 1. november og april vurderes på lik linje 

med de andre elevene som er folkeregistrert i inntaksområdet på vedtakstidspunktet. 

 Flytting mellom inntaksområder etter at nærskolevedtak er fattet gjør at skolen i inntaksområdet 

du flytter til må fatte nytt nærskolevedtak. 

 Hvis en elev ønsker å fortsette på samme skole som eleven gikk på før flytting, må dere søke 

om å bytte skole.    

Innskriving ved en skole garanterer ikke at eleven får plass ved skolen. Dersom det er fullt vil man få 

plass ved nærmeste skole med ledig kapasitet. Skolen har ansvar for å finne skoleplass til alle 

skolestartere som bor i skolens inntaksområde. Skolen skal sende ut forhåndsvarsel til foresatte som har 

barn som muligens må begynne på en naboskole før det fattes endelig vedtak. Foresatte har rett til å 

uttale seg om innholdet i forhåndsvarselet. Forhåndsvarsel går eventuelt ut i februar/mars.  

I april får du et nærskolevedtak som gir en endelig bekreftelse på hvilken skole eleven tilhører. Vedtaket 

tar utgangspunkt i folkeregistrert bostedsadresse på vedtakstidspunktet. Nærskolevedtaket kan påklages. 

 

Spørsmål knyttet til innskriving av elever kan sendes til anne.kari.vik@ude.oslo.kommune.no 

 

Oslo, 30. november 2018 

 

 

 

Mette Rasmussen     Anne Kari Vik 

Rektor       Avdelingsleder 
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