Inntaksreglement
Olavsborg Kristne Skole
Skolen har elever fra 1. til 10. klassetrinn.
1. Inntaksområdet
Olavsborg Kristne Skole har hele landet som inntaksområde.
Jfr. Friskoleloven § 3-1
2. Inntaksbegrensninger
Olavsborg Kristne Skole har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller
vilkårene for inntak i offentlige skoler.
Jfr. Friskoleloven § 3-1
3. Opptak av barn ved oversøkning- i prioritert rekkefølge
a) Søsken av nåværende elever.
b) Barn av ansatte ved Olavsborg Kristne Skole.
c) Medlemmer eller barn av medlemmer i menigheten Troens Ord.
d) Barn av ansatte i noen av Troens Ords Norges virksomheter.
e) Barn av styremedlemmer.
f) Tidligere elever ved skolen som kommer tilbake.
g) Søkere som kommer direkte fra andre kristne privatskoler.
h) Søkere fra kristne barnehager.
i) De resterende søkerne får ellers plass i den rekkefølgen de har søkt. Søknadene blir
nummererte i den rekkefølgen skolen mottar dem.
Dersom skolen er full, settes de som ikke har fått plass på venteliste. Søkeren blir stående på
venteliste inntil foresatte skriftlig trekker søknaden.
Dersom flere søkere oppfyller det samme prioriteringskriteriet, og det er flere søkere enn det
skolen har kapasitet til å ta inn, blir søkere prioritert etter mottatt søknadstidspunkt eller det
blir foretatt loddtrekning hvis nødvendig.
Nye søkere som mottas etter søknadsfristens utløp plasseres inn på ventelisten ut fra
prioriteringskriteriene.
4. Vedtak
Rektor eller inspektør som har fått delegert myndighet, fatter enkeltvedtak om inntak og
eventuelt avslag, hvilket kan påklages i henhold til reglene i forvaltningsloven kapittel VI.
Fylkesmannen er klageinstans. Klagen sendes skolen innen 3 uker etter mottatt avslag på
søknad om skoleplass.
5. Styrets mandat
Styret avgjør hvor mange elever som skal tas inn i hver klasse/gruppe for hvert skoleår,
tilpasset en gradvis utbygging til skolen har nådd godkjent størrelse på 230 elever. Styret kan
når det er formålstjenlig vedta å stenge klasser for inntak når pedagogisk eller plassmessige
hensyn tilsier dette. Dette skal gjøres før 1.februar i inntaksåret.
6. Opptaksperiode
Søknadsfrist for alle klassetrinn er 15.februar. Søker man etter at søknadsfristen har gått ut,
og det fortsatt er ledige plasser behandles søknadene fortløpende etter dato.
I løpet av skoleåret tar skolen ikke inn elever etter 20.september.
Unntak: Dersom skolen har ledige plasser, kan barn av ansatte eller kommende ansatte ved
skolen tas inn i løpet av hele året, ev. også etter 20. september.

Vedtatt av skolestyret 17.12.2019.

