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HØRING – Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik 
kommune 
 
Skoleruten for grunnskolen skal utformes som en lokal forskrift. Dette er i tråd med Opplæringslovens § 2-2 
fjerde ledd, som sier følgende:  
 
Kommunen gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga 
av nasjonale prøver. Kravet i § 38 første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend 
gjeld ikkje.  
 
Fra 1.januar 2020 er det ved kommunesammenslåing opprettet en ny kommune, Narvik. Tidligere kommuner 
Ballangen, Tysfjord og gamle Narvik er nedlagte.  På bakgrunn av dette har vi utarbeidet en ny forskrift som 
sendes ut på høring. Forskriften skal vedtas av kommunestyret, og vil i ettertid gi kommunen en hensiktsmessig 
behandling av den årlige fastsettingen av elevenes skoleår.  
 
Fylkesmannen, i samarbeid med Nordland fylkeskommune, utarbeider forslag til skolerute som de ønsker at 
kommunene i størst mulig grad skal følge. Dette begrunnes i fylkeskommunens samordningsansvar for 
skoleskyss for både videregående skole og grunnskole. Narvik kommune vurderer også at en slik koordinering 
vil være fordelaktig for familier med barn og unge i begge skoleslag. 
 
I tillegg til forskriften sender vi samtidig ut forslag til skolerute for skoleåret 2020-2021, som det gis anledning 
til å uttale seg om.   
 
Høringsparter er grunnskolene i Narvik kommune, organisasjonene og skolens rådsorganer representert ved 
SU, FAU og elevråd. Andre som ønsker å uttale seg om høringsutkastets innhold kan også sende høringssvar.  
 
Høringsutkastet kan leses på kommunens hjemmeside. Høringsutkastet i papirformat kan fås ved henvendelse 
til enhet Service, Narvik kommune. Spørsmål rundt høringsdokumentet kan rettes til skolefaglig rådgiver, 
Michael Morgan. Høringsuttalelser sendes på e-post til kommunens postmottak 
postmottak@narvik.kommune.no. Uttalelsen bes merket: «Høring - Forskrift om ferie og fridager for 
kommunale grunnskoler i Narvik kommune»  
 
Høringsfristen settes til 14. februar 2020 
 
Med hilsen 
 
 

Michael James Morgan 
skolefaglig rådgiver 
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Vedlegg: 
Vedlegg 1: Forskrift om ferie og fridager for kommunale grunnskoler i Narvik 
kommune 

1326684 

Vedlegg 2 Forslag til skolerute skoleåret 2021 for elevene 1326685 
 
 


