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Forskrift om inntaksområder for skolene i Karmøy kommune  
Vedtatt av hovedutvalg oppvekst og kultur 10.november 2010. 
 
Med hjemmel i § 8-1 i Lov om grunnskole og den videregåande opplæringa 17.07.1998 har 
hovedutvalg oppvekst og kultur fastsatt følgende forskrift angående inntaksområder 
for grunnskolen i Karmøy med virkning fra 10. november 2010. 
 
 
1. Grenser mellom inntaksområdene for barneskolene: 
 
Kolnes skole - Norheim skole: 
Grensen starter i nord ved Vassbrekkevatnet, og følger vannet sørover til Slipatveit. 
Fra Slipatveit går grensen sørover mellom Svartemyr og Aksnesvatn til 
Spannakalven. Grensen fortsetter på østsiden av Spannavaren til Helgelandsvatn. 
 
Kolnes skole - Tuastad skole: 
Grensen går fra østsiden av Helgelansvatn, sør for Spannavarden og nordøstover til 
Aksnesvatn. Grensen følger videre bekken fra Aksnesvatn til utløpet i Førresfjorden. 
 
Norheim skole - Tuastad skole: 
Grensen går langs vestsiden av Trånefjellet sør til Trånesveiv. Fra Trånesveiv går 
grensen vest mot Trodlaskar. Fra Trodlaskar går grensen sør til Høgedalen. 
 
Norheim skole - Mykje skole: 
Grensen går fra Karmsundet ved krysset mellom Vormedalsvegen og Røysvegen. 
Grensen fortsetter på nordsiden av Røysvegen, på sørsiden av Haugaland Travpark 
og øst til Høgedalen. 
 
Mykje skole - Tuastad skole: 
Grensen går fra Høgedalen, sørøst gjennom Vormedalsvatnet og krysser 
Tuastadvegen ved nordenden av Tuastadvatnet. Grensen følger Tuastadvatnet sør til 
Hegreholmane og fortsetter i sørvestlig retning over Gamle Tuastadvegen til 
Litlavatnet, og følger Kvednabekken til utløpet i Kvednavika. 
 
Håland skole - Hauge skole: 
Grensen går fra Grøningsjøen, langs sørsiden av Grøningsjøvegen, øst over 
Kyrkjevegen over Torvastadvegen, øst til Bjørgene og videre til Bjørgevegen, videre 
øst på sørsiden av Hamrevegen, Trevegen og til krysset mellom Bjørgevegen og 
Storasundvegen. Grensen går så sørover langs Storasundvegen, og svinger østover til 
Karmsundet sør for Trondsvågen. Feøy sokner til Håland skole. 
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Hauge skole - Avaldsnes skole: 
Grensen går i vest fra Haugavågen mot øst over Vikshålandvegen og sør av 
Vikshålandvegen 90, videre øst til Rehaugvegen og øst til Karmsundet sør for 
Bøvågen. 
 
Avaldsnes skole - Kvalavåg skole: 
Grensen starter i vest ved Kalstøbukta nord for Klubben, og går videre sør av 
Stogedalsvatnet forbi Rambaskårsfjellet, sør for Grodvatnet, over Kvalavågvegen og 
til Kvigefjell. 
 
Avaldsnes skole - Håvik skole: 
Grensen går fra Kvigefjell i nordøstlig retning til Skiftgardshaugen, nord for 
Fiskåvatnet og langs Helganesvegen, og følger videre Husøyvegen til Karmsundet. 
 
Kvalavåg skole - Håvik skole: 
Grensen går fra Kvigefjell og sør til Gåsavatn. 
 
Kvalavåg skole - Sund skole: 
Grensen går fra Kvernavåg i vest, over Sundvegen og til Gåsavatn. 
 
Håvik skole - Sund skole: 
Grensen går fra Gåsavatn i sørøstlig retning til Borgaredalen, og videre til Rossavatn. 
 
Håvik skole - Kopervik skole: 
Grensen går fra Rossavatn nord for Fotvatn, og videre sør for Vestheimvegen, over 
FV 47 og følger bekken sør for Bygnesvegen til Karmsundet i øst. 
 
Sund skole - Kopervik skole: 
Grensen går fra Vedavågen mellom Litla Skår og Juvika, nordøstlig retning over 
Sundvegen og Gamle Sundvegen. Grensen går så nordover til Rossavatn. 
 
Kopervik skole - Eide skole: 
Grensen starter i vest i Vedavågen, nordøst for Indre Skarsholmen. Grensen går i 
nordøstlig retning over Øygardvegen, fortsetter nord for Skjerpahaugen og sør til 
rundkjøring på Eide. Grensen følger Austre Karmøyveg til krysset med 
Asaldalvegen. Derfra går grensen i nordøstlig retning til Stølebukt, og følger 
Stølebukta til sørsiden av Kopervik kulturhus. Den fortsetter mellom Ringgata og 
Hans Holsts gate, videre vest for Kirkegata og Torfæusgata, over Askehagen og 
Sveinsvolljordet, og langs Austre Karmøyveg til krysset mellom Austre Karmøyveg 
og Favnamyrvegen. 
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Kopervik skole - Stokkastrand skole: 
Grensen går fra krysset mellom Austre Karmøyveg og Favnamyrvegen langs Austre 
Karmøyveg i sørøstlig retning til sørsiden av Rusnesvegen, og fortsetter mellom 
Rusnesvegen og Solstrandvegen til Karmsundet 
 
Vedavågen skole - Eide skole: 
Grensen går sørover fra Vedavågen ved Ytre Skårsholmen, vest av Høgestølen og 
Brekke, videre sørover på vestsiden av Nordre Brekkevann og gjennom Østre 
Brekkevann til nordsiden av Nordre Sålefjell. 
 
Eide skole - Stokkastrand skole: 
Grensen går fra sørspissen av Østre Brekkevann mellom Skrivarvarden og Storesåt, 
sør for Rossafjell til Klovsteinsløken, sør for Storeløken, øst for Granveien, over 
Lyngveien og vest for Gulemyrvegen, til krysset mellom Austre Karmøyveg og 
Favnamyrvegen. 
 
Vedavågen skole - Sevland skole: 
Grensen går nord for Kvednavika i Sårevågen nordøst for Mannesmarka, krysser 
Vestre Veaveg sør for Nordvatn, og går videre sør for Sponberg og Søra Rossafjellet. 
Grensen krysser Vestre Karmøyveg på vestsiden av avkjørselen til Vestre Veaveg, og 
fortsetter i sørøstlig retning til sørspissen av Østre Brekkevatn. 
 
Sevland skole - Åkra skole: 
Grensen går fra Kvednavika, mellom Tveitholmvegen og Tjøsvollvegen til Vestre 
Karmøyveg. 
 
Sevland skole - Grindhaug skole: 
Grensen går fra Vestre Karmøyveg ved Kvednavika til Tjøsvollsvatn, nord for 
Sjenarvegen og mellom Nylandvegen og Tostemvegen. Grensen fortsetter østover 
gjennom Aureidvatn og til Tistreidvatn. Fra Tistreidvatn går grensen sør til Vaulen, 
og videre sørøst til sørspissen av Østre Brekkevatn. 
 
Åkra skole - Grindhaug skole: 
Grensen går langs Vestre Karmøyveg fra Kvednavika til Sandavegen ved 
Åkrasanden. 
Åkra skole - Ådland skole: 
Grensen går fra Medhaugsanden, langs Sandavegen til Vestre Karmøyveg. 
 
Grindhaug skole - Ådland skole: 
Grensen går fra Vestre Karmøyveg sør for Bekkavegen, over Engvegen, mellom 
Mosbronvegen og Mosevegen/Grusvegen, og videre langs nordsiden av 
Medhaugvegen. Grensen fortsetter i sørøstlig retning over Setradne til Nedre 
Buadalsvatn. 
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Grindhaug skole - Stokkastrand skole: 
Grensen går fra sørspissen av Østre Brekkevatn langs bekk til Nedre Buadalsvatn. 
 
Ådland skole - Stokkastrand skole: 
Grensen går fra Nedre Buadalsvatn gjennom Øvre Buadalsvatn til Stiklevatn øst for 
Stiklevarden. 
 
Ådland skole - Ferkingstad skole: 
Grensen går fra Bådsvika, nord for Stavagarden, over Vestre Karmøyveg, sør for 
Hesthaugen og videre langs sørsiden av Austre Liknesveg. Den fortsetter i sørøstlig 
retning til sør for Stiklevarden og Stiklevatn. 
 
Ferkingstad skole - Sandve skole: 
Grensen går fra sørsiden av Hølpesvika over Vestre Karmøyveg mellom husnr.722 
og 726, videre mellom Tiphaugen og Svartops, og videre langs nordsiden av 
Hagavegen. Grensen går deretter i nordøstlig retning til sørenden av Ytre 
Holmavatn, og videre til Fjellmyrå. 
 
Ferkingstad skole - Sørhåland skole: 
Grensen går fra Fjellmyrå til Indre Holmavatn. 
 
Ferkingstad skole - Skudeneshavn skole: 
Grensen går fra Indre Holmavatn til Stiklevarden. 
 
Sandve skole - Sørhåland skole: 
Grensen går fra Skiftesvikholmen i vest, norøst over Mjølhusvegen, sør for 
Austneberg, nord for Grodheimsvatn til Vestre Karmøyveg sørøst for 
Vengedalsbråtå. Grensen går videre i nordøstlig retning til Fjellmyrå. 
 
Sørhåland skole - Skudeneshavn skole: 
Grensen går over Lahammer mellom Vardenvegen og Lahammer. Fra Vågen følger 
grensen vestsiden av Sandsgata, krysser Kvednadalen mellom husnr.10 og 12, 
krysser Nessagadå mellom husnr. 19 og 41, videre til Vestre Karmøyveg ved krysset 
ved Nylundbakken, og videre langs vest- og nordsiden av Dr.Tvedts veg. Grensen 
fortsetter langs østsiden av Skudenes idrettsanlegg og nord til Skarhaug. Fra 
Skarhaug går grensen nordover til Indre Holmavatn. 
 
Stokkastrand skole - Skudeneshavn skole: 
Grensen går fra østsiden av Stiklevarden, over Stiklevatn, mellom Tømmerviksvatn 
og Holmavatn, over Austre Karmøyveg i Uradalen og til Karmsundet ved Sjursvik. 
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2. Kretsgrenser mellom ungdomsskolene: 
Ungdomsskolenes inntaksområder følger kretsgrensene til skolene etter følgende 
inndeling: 
 
Vormedal ungdomsskole: 
Tuastad, Mykje, Kolnes og Norheim skole 
 
Bø ungdomsskole: 
Håland, Hauge, Avaldsnes, Kvalavåg og Håvik skole 
 
Stangeland ungdomsskole: 
Kopervik, Sund, Eide og Stokkastrand skole 
 
Åkra ungdomsskole: 
Vedavågen, Sevland, Åkra, Grindhaug og Ådland skole 
 
Skudenes ungdomsskole: 
Ferkingstad, Sandve, Sørhåland og Skudeneshavn skole 
 
 
3. Dispensasjoner – Valg av annen skole enn nær skolen: 
 
Kommunen kan gi dispensasjon fra denne forskriften i følgende tilfeller: 
 

1. En elev kan etter søknad tas inn ved annen skole enn nærskolen. Dersom dette 
medfører opprettelse av en ekstra klasse, skal søknaden avslås. Til vanlig må 
foresatte påberegne å dekke eventuelle skysskostnader. 

 
2. Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfeller 

flyttes til en annen skole enn nærskolen i henhold til vilkårene i § 8-1 i 
opplæringsloven. 

 
 
4. Ikraftsetting: 
 
Forskriften ikraftsettes 10. november 2010.
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