
Bildningsnämndens protokoll 20.11.2008 § 110 
 
 
Bildningskansliet anvisar en närskola till alla elever beroende på elevernas hemadress, dvs. 
eleverna anvisas den närmaste skolan. Bildningsnämnden fastställer elevernas närskola och 
behandlar de ansökningar som inkommit om rätt att gå i annan skola än närskolan. 
 
Vid behandlingen av ansökningarna om rätt att gå i en annan skola än närskola kan 
kommunen avslå anhållan om eleven inte har plats i befintlig elevgrupp. Bildningsnämnden 
fastställer årligen antalet elever som kan börja i åk 1 i respektive skola, åk 1 inte mera än 25 
elever och i sammansatt åk 1-2 inte mera än 20 elever. Om det går elever med 11-årig 
läroplikt i åk 1 får elevgruppen inte överskrida 20 elever. 
 
En elev som antas till en annan skola än närskola har inte rätt till avgiftsfri skolskjuts eller 
skjutsningsbidrag. 
 
Elev som flyttar under läsåret inom kommunen eller utanför kommunen har rätt att gå läsåret 
till slut i den skolan där eleven inledde läsåret, förutsatt att vårdnadshavarna svarar för 
kostnaderna för skolresorna. 
 
Om vårdnadshavarna vill byta skola under skolåret ska mottagande och avgivande skolas 
rektor höras. Vid ett skolbyte svarar vårdnadshavarna för kostnaderna för skolresorna. 
 
Dessa principer gäller från läsåret 2009-2010. Tidigare beslut är i kraft för de elever som 

berörs. 

 

Skolsektionens protokoll 30.8.2012 § 59 
 
Svenska skolsektionen anvisar Terjärv skola som närskola för elever som har adressen 
Emetvägen, Folkparksvägen och Krasslandsvägen. 
 
Beslutet träder i kraft från 1.9.2012. 
 

Skolsektionens protokoll 30.8.2012 § 61 
 
Svenska skolsektionen besluter att elever med adressen Hästövägen, Holmanvägen, 
Väderholmsvägen och Hällholmsvägen mellan Hästövägen och Kronoby å anvisas Norrby 
skola som närskola. 
 
Beslutet träder ikraft 1.9.2012. 
 

Skolsektionens protokoll 26.1.2011 § 4 
 
Skolektionens beslut om principerna för fördelningen av resurserna för elever som behöver 
stöd i undervisningen betyder att alla skolor ger den s.k. normala specialundervisningen till 
eleverna. I skolorna Norrby, Påras, Söderby, Djupsjöbacka och Småbönders ges ca 1-5 
timmar/vecka och i Centralskolan, Nedervetil skola och Terjärv skola ca 15-30 timmar i 
veckan. Elever som behöver mera stöd än vad den normala specialundervisningen ger har 
möjlighet att få detta i Centralskolan, Nedervetil skola och Terjärv skola. I dessa skolor ges 
mera resurser och även fortbildning för lärarna. 
 
Dessa principer gäller från läsåret 2011-2012. 
 
Mera information ges av specialbarnträdgårdsläraren och speciallärarna. 


