
  

 

Inntaksreglement for Norlights Montessoriskole Stavanger AS 

 

§ 1 Inntaksreglement  

Inntak av elever til Norlights Montessoriskole Stavanger AS skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende 

bestemmelser i friskoleloven og skolens fastsatte inntaksreglement. Skolen har hele landet som inntaksområde og er 

åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak i offentlig skole, jf. friskoleloven § 3-1. 

 

§ 2 Elevinntak  

Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal inntas ved skoleårets begynnelse. Dersom det er flere søkere enn 

skolen har kapasitet til, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av søkerne, jfr. friskoleloven § 3-1 andre ledd. 

Max antall elever for inntak skoleåret 2019/2020 er satt til 60. 

Prioriteringsrekkefølgen er som følger:  

1) Barn av ansatte.  

2) Elever som har søsken på skolen.  

3) Elever som har gått i en annen montessoriskole.  

4) Hvert kjønn skal bli representert med minst 40 prosent. Dette kan forklares med at en ikke ønsker i prinsippet å ha 

rene jente/ gutt klasser/grupper.  

5) I de tilfeller hvor flere barn stiller likt, vil skolestyrets leder i samarbeid med daglig leder foreta loddtrekning.  

 

§ 3 Kunngjøring om inntak av elever  

Hvert år, i januar, skal informasjon om neste skoleår offentliggjøres. Kunngjøringen skal opplyse om søknadsfrist og 

kort beskrive de kriterier som er omtalt i § 2 i inntaksreglementet.  

Søknadsfristen er 1. mars, eller hvis det er en helligdag, den derpå følgende hverdag.  

 

§ 4 Gjennomgang av søknader 

Etter søknadsfristens utløp skal skolestyrets leder og skolens pedagogiske leder i fellesskap gjennomgå de innkomne 

søknadene og fremlegge en skriftlig anbefaling om elevinntaket og en anbefalt prioritert venteliste for 

inntakskomiteen (§ 5).  

 

§ 5 Inntakskomité 

Inntakskomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer, hvorav skolestyrets leder og skolens pedagogiske faglige- 

og administrerende leder er faste medlemmer. Det øvrige medlemmet velges av og blant skolestyrets medlemmer for 

2 år om gangen. Gjenvalg kan finne sted. Inntakskomiteen skal utarbeide en skriftlig innstilling om elevinntaket. 

Pedagogisk leder gjør enkeltvedtak og meddeler endelig inntak på basis av denne innstillingen. Meddelelse om 

inntak skal finne sted innen 6 uker etter søknadsfristens utløp jfr. § 3.  
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Søkere som ikke får skoleplass, skal få beskjed så snart dette er hensiktsmessig. Avviste søkere skal opplyses om 

klagerett i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI. Skolestyret er øverste klageinstans ved skolen etter at eventuell 

klage har vært vurdert av inntakskomiteen. Fylkesmannen i Rogaland er øverste klageinstans.  

 

§ 6 Endring av inntaksreglement 

Skolestyret kan endre dette inntaksreglementet innenfor rammene av gjeldende regler i friskoleloven og skolens 

vedtekter. 

 

Godkjent av skolens styre 29.06.18. 

Revidert 02.07.19 
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