Inntaksreglement Øya ungdomsskole
Vedtatt av skolestyret 24.11.2021
§1

Generelt om inntak
Øya videregående skole, ungdomsskoleavdelingen, er åpen for alle som fyller vilkårene for
inntak til tilsvarende offentlig skole, jf. friskoleloven § 3-1.
Det kan gjøres suppleringsinntak fram til skolestart.
Inntaket foretas i tråd med inntaksreglementet.

§2

Søknadsfrist
Søknadsfristen settes til 1. januar samme kalenderår som oppstart av skoleåret. Søkeportalen
åpnes 1. november året før oppstart av skoleåret.

§3

Grense for inntak
Skolens kapasitet avgjør hvor mange elever som kan tas inn. Skolestyret fastsetter
kapasitetsgrensene på ulike årstrinn i god tid før inntak.

§4

Prioriteringer ved inntak
Søkerne blir prioritert ut fra dato for mottatt søknad. Søknadene blir nummererte i den
rekkefølge skolen mottar dem. Selve inntaket blir gjennomført i januar samme år som
oppstart. Suppleringsinntak blir gjort fram til skolestart.
Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett ved søkning større enn kapasitet ved skolen, i
prioritert rekkefølge:
a) Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved Øya ungdomsskole /
videregående skole.
b) Barn av tilsatte ved Øya ungdomsskole / videregående skole.
c) Barn av medlemmer i Normisjon.
d) Søkere som kan dokumentere spesielle sosiale eller medisinske grunner for opptak, inntil
1 plass. Det må foreligge dokumentasjon fra for eks. PPT eller annen offentlig etat.
Ut fra bestemmelsene i denne paragrafen, blir prioriteringen av inntaket gjort slik:
1. Søkere med fortrinnsrett etter § 4, som har søkt innen fristen, tildeles plass først.
2. Deretter tildeles søkerne plass etter den rekkefølge søknadene er mottatt gjennom
skolens søkeportal. Av hensyn til kjønnsbalanse i klassen, prioriteres det inntak slik at det
er 40 % av det ene kjønnet.
Dersom skolen får flere søknader enn prioriterte plasser, blir søknadstidspunktet avgjørende
for inntak.

§5

Venteliste
Når det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, vil de elevene som ikke får
plass, bli satt på venteliste i prioritert rekkefølge.

§6

Inntak etter søknadsfristens utløp
Søknader som kommer inn etter søknadsfristen, kan behandles hvis det er ledig kapasitet.

§7

Klagerett
Den som har mottatt svar på søknad om inntak, kan klage på vedtaket etter
forvaltningslovens kap.VI om klage på enkeltvedtak. Klagen sendes til skolen.

