
(S2) 
 
 

Søknad om skolebytte til Sollerudstranda skole 
 
Oslo kommune har et begrenset antall plasser på Sollerudstranda skole for elever som ønsker en praktisk 
tilnærming til målene i kunnskapsløftet.  Skolen har 80 elevplasser på ungdomstrinnet fordelt på 10 grupper. 
 
Målgruppen for Sollerudstranda skole 
Målgruppen for Sollerudstranda skole er elever som har behov for og selv er motivert for en praktisk tilnærming i 
læreplanmålene i Kunnskapsløftet. 
 
Søknad om skolebytte 
Søknadsfrist: 1. april hvert år 

• Søknader mottatt etter 1. april besvares fortløpende 
• Søknader mottatt etter 12. juni kan ikke regne med oppstart ved skolestart  

 

Slik søker du 
Fyll ut søknadsskjemaet, med underskrift fra begge foresatte. 
Søknaden må inneholde: 

• Pedagogisk rapport fra skolen, med beskrivelse av  
o elevens faglige fungering 
o elevens sosiale fungering  
o beskrivelse av elevens utbytte av ordinær opplæring 
o beskrivelse av eventuelle tiltak som er prøvd ut 

• referat fra tverrfaglig møte / ressursteam ved nærskolen 
• karakterutskrift 
• dersom eleven har rett til spesialundervisning; oppdatert og relevant sakkyndig vurdering, vedtak 

om spesialundervisning, IOP, halvårs-/helårsvurdering 
 
Kriterier for prioritering av søkere til ledige pla sser: 
Utdanningsetaten har utarbeidet sentrale kriterier for prioritering av søkere til ledige plasser ved søknad om 
skolebytte til Sollerudstranda skole: 

• Fullstendig søknad med forespurte dokumentasjon mottatt innen fristen (1. april)  
• Eleven kan følge kompetansemålene i Kunnskapsløftet for ungdomstrinnet 
• Skolen beskriver at eleven har utbytte av praktisk tilnærming til læreplanmålene i 

Kunnskapsløftet 
• Eleven må i tillegg kunne ha utbytte av teoretisk opplæring 
• Eleven har utbytte av opplæring i gruppe1 

Elever som oppfyller flest kriterier prioriteres. I ellers like tilfeller prioriteres eldre foran yngre elever. 
 
3 Søknadsbehandling 

• Søknad sendes til Utdanningsetaten (UDE), med kopi til Sollerudstranda skole. 
• Sollerudstranda skole leverer en samlet innstilling av søknadene til UDE  
• UDE fatter vedtak om skolebytte. Vedtak sendes til foresatte, med kopi til Sollerudstranda skole. 
• Svarskjema sendes til UDE. Kopi av svarskjema sendes Sollerudstranda skole.  

 
Elever ved Sollerudstranda skole som ønsker seg tilbake til nærskolen, må søke om nytt skolebytte. 

 

                                                           
1
 Gruppestørrelsen på Sollerudstranda skole er på mellom 6 til 10 elever. 


