Inntaksreglement Norlights Montessoriskole Drammen
§ 1 Inntaksreglement
Inntak av elever til Norlights Montessoriskole Drammen skal skje i samsvar med friskoleloven og
inntaksreglement fastsatt av styret ved skolen.

§ 2 Elevinntak
Skolen skal ta inn elever i forhold til skolens kapasitet. Retningsgivende skal være at skolen tar inn elever
fra alle klassetrinn. Max antall elever for inntak skoleåret 2018/2019 er satt til 75.
Elevinntak skal skje med utgangspunkt i følgende kriterier:
Søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven skal prioriteres foran andre søkere.
Ved kapasitetsproblemer, etter følgende prioritering:
1. Barn fra Norlights Montessoribarnehage Drammen
2. Barn med søsken på skolen
3. Elever fra 1. klassetrinn
4. Tidligere elever ved montessoriskoler
5. Barn av ansatte og styremedlemmer i Norlights Montessoribarnehage Drammen og Norlights
Montessoriskole Drammen
6. Barn fra andre steder i kommunen
Man søker ved å sende inn søknadsskjema som er utarbeidet av skolen. Denne finnes også på skolens
hjemmeside. På søknadsskjemaet står betingelsene for behandling av søknaden.

§ 3 Kunngjøring om inntak av elever
Hvert år i oktober måned skal det offentliggjøres for å gjøre inntaket offentlig kjent. Søknadsfristen hvert år
er 15. desember eller, dersom det er en helligdag/offentlig fridag, den påfølgende virkedag. Kunngjøringen
skal gi nødvendige opplysninger om frister og kort beskrivelse av de kriterier som er omtalt i § 2 i
inntaksreglementet.

§ 4 Behandling av søknader og meddelelse om inntak av elever
Rektor, i samarbeid med styret, skal avgjøre hvilke elever som tas inn ved skolen jf. prioriteringsliste.
Søknader om inntak vil bli behandlet og vedtatt i henhold til forvaltningsloven. Departementet er
klageinstans, jf. friskoleloven. Det skal utarbeides skriftlig innstilling om elevinntak. Endelig inntak skjer på
basis av denne innstillingen, hvor eventuelle avslag begrunnes. Ved inntak av elever fra andre kommuner
skal skolen sende beskjed til denne kommunens skoleadministrasjon snarest etter inntak.

§ 5 Prioritert venteliste
Som ledd i utarbeidelse av inntakskomiteens innstilling ihht § 6, skal komiteen for hvert enkelt år også
fremlegge prioritert venteliste som skal legges til grunn, hvis en eller flere av de inntatte elever likevel ikke
ønsker å benytte skoleplassen.
Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass på skolen i forhold til skolestyrets samlede vedtatte
elevinntak, skal den prioriterte venteliste bli lagt til grunn for nye inntak. I særlige tilfeller kan denne fravikes
ved forutgående behandling av inntakskomiteen.

§ 6 Endring av Inntaksreglement
Inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i
friskoleloven og skolens vedtekter.
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