INNTAKSREGLEMENT FOR
BÅTSFJORD PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AS
Vedtatt av styret 18.11.15 i sak 19/2015, med hjemmel i friskoleloven § 3-1.
§ 1 FORMÅL
Formålet med inntaksreglementet er å gi klare retningslinjer for hvordan man prioriterer elever ved
inntak dersom det er flere søkere enn elevplasser ved skolen.
§ 2 PRIORITERING AV SØKERE
Skolen har hele Norge som inntaksområde. Den er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i
offentlige skoler, jfr. opplæringsloven §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd.
Ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 prioriteres før voksne søkere
med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3. Voksne uten rett kan ikke få plass
på skolen.
Skolen har etter gjeldende lovverk ikke anledning til å ta inn flere elever enn det antallet skolen er
godkjent for.
Når det er flere søkere enn elevplasser prioriteres søknadene for øvrig ut fra følgende kriterier:
1.
2.
3.
4.

Elev som har gjennomført vg1 ved skolen får plass på vg2
Elev som har gjennomført vg2 ved skolen får plass på vg3
Eleven har fast adresse i Båtsfjord kommune
Karakterer fra grunnskolen

§3 SØKNADSFRIST OG SØKNADSSKJEMA
Det er lokalt inntak ved skolen. Søknadsfrist for første inntak settes tilsvarende søknadsfrist til
offentlige videregående skoler, for tiden 01.03. Ved ledige elevplasser etter første inntak foretas det
løpende inntak fram til 1.10. i skoleåret. Søknad leveres til skolen på eget papirskjema.
På søknadsskjemaet oppgis kun følgende personopplysninger: Navn, personnummer, adresse,
telefonnummer og evt. epostadresse til søker. Det oppgis også navn, adresse, telefonnummer og
epostadresse til foresatte og evt. nær slektning som søker skal bo hos i Båtsfjord.
§4 VEDTAK OM INNTAK
Styret har delegert til rektor å foreta inntak. Vedtak om inntak er å regne som enkeltvedtak etter
forvaltningslovens bestemmelser.
§ 5 KLAGE PÅ VEDTAK OM INNTAK
Ved avslag om inntak kan søker klage etter reglene i forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er
enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2. Departementet er klageinstans (delegert til Fylkesmannen).
Klage sendes skolen.

