
MELDING OM SKULEBYTE  
VED FLYTTING 

 

Pr. 08.12.16 

 

 
 

MELDINGA GJELD: 

Flytting skal meldast til den skulen eleven flytter frå. Skulen vil då senda flyttemelding over til 
den nye skulen/kommunen. 
Eleven flytter frå:  
 

Ny skule ligg i:  
 

Ny skule namn:  
 

Ny skule – adresse::  
 

Kommune:  
 

Flyttedato:  
 

Siste dag ved skulen: 

OPPLYSNINGAR OM ELEVEN 
ETTERNAMN: 
 
 

FORNAMN: FØDSELSDATO:  

ÅRSSTEG/KLASSE:  

 
NY ADRESSE:  
 
 

POSTSTAD: POSTNUMMER: 

 

 

 

Dersom du skal melde flytting for fleire barn, må du senda inn eige skjema for kvart barn. 
 

FORELDRE 1 
ETTERNAMN:  

 
FØRENAMN:  

ADRESSE:  

 
POSTSTAD: POSTNUMMER: 

E-POST: 
 
 
 

TLF PRIVAT: MOBIL:  

FORELDRE 2 
ETTERNAMN:  

 
FØRENAMN:  

ADRESSE:  

 
POSTSTAD: POSTNUMMER: 

E-POST: 
 
 
 

TLF PRIVAT: MOBIL:  

 

 

 

Flytter foreldre 2 saman med eleven? (set kryss)                         JA   (  )                            NEI (  ) 
 

OVERFØRING AV OPPLYSNINGAR TIL NY SKULE 

Skulen vil overføre eleven si mappe til ny skule. Elevmappa kan innehalde resultat frå nasjonale prøvar 
og kartleggingsprøvar, permisjonssøknadar, referat frå utviklingssamtalar, relevant korrespondanse 
mellom skule og heim. For elevar med spesialundervisning kan elevmappa i tillegg innehalde tilvising til 
PPT og pedagogiske rapportar, sakkunnig vurdering frå PPT, individuell opplæringsplan, vedtak om 
spesialundervisning, halvårsrapportar/årsrapportar pluss anna relevant korrespondanse.  
Skulen treng  ikkje samtykke frå deg/dykk for å overføra disse opplysningane til den nye skulen 
(Personopplysningslova § 8 f).  
 
I enkelte tilfelle kan elevmappa også innehalda teiepliktig informasjon som ikkje er naudsynt for eleven 
si vidare opplæring. Slik informasjon kan ikkje overførast utan ditt/dykkar samtykkje. 
Skulen avgjer kva opplysningar som vert rekna som naudsynte for eleven si vidare opplæring og 
informerer dei føresette om kva som blir overført. Er du/de ueinig i skulen si avgjerd, må du ta dette 
opp med rektor. Blir de ikkje samde, sender rektor saka til kommunalsjef som tar ei endeleg avgjerd. 
SAMTYKKE:  

(  )  Eg/me samtykkjer i at kopi av heile elevmappa blir overført til den nye skulen.                          

(  )  Eg/me ønskjer innsyn i elevmappa sitt innhald og tek sjølv kontakt med skulen for å avtala ein gjennomgang 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dato: ______________      Underskrift føresette: ________________        ________________  


