Storjord Montessoriskole
Inntaksreglement
Vedtatt av skolestyret 29.01.2017 med endringer 5.10.2017

§ 1. Inntaksreglement
Inntak av elever til Storjord Montessoriskole skal skje i henhold til dette inntaksreglementet
og de til enhver tid gjeldende bestemmelser i friskoleloven og forvaltningsloven. Storjord
Montessoriskole skal ha hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som
oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole.

§ 2. Kunngjøring om inntak av elever og søknadsfrist
Hvert år i oktober skal inntak av elever for neste skoleår kunngjøres på skolens nettside og
gjennom dagspressen. Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrister og
henvise til fullstendig inntaksreglement. Informasjonen om inntak kan i tillegg annonseres på
andre måter.

§3. Inntakskriterier
Elever som har plass på barneskolen, har automatisk rett til å fortsette sin skolegang på
ungdomsskolen. Dersom søknaden til skoleplasser er større enn skolens kapasitet skjer
inntaket etter prioritert rekkefølge:
1.

Elever fra tidligere Storjord skolekrets

2.

Barn som bor på Storjord, eller i området rundt

3.

Elever med søsken på skolen

4.

Barn av ansatte eller medlemmer av Storjord Montessoriforening

5.

Elever fra andre skoler i Tysfjord kommune

6.

Elever fra andre kommuner

Dersom to eller flere søkere står likt;
Hvis flere elever har lik prioritet skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekking. Det skal føres
referat fra inntakskomiteens møter, som skal underskrives av inntakskomiteens medlemmer.
Søknad om opptak til skolen skjer i henhold til inntaksreglementet.

§4. Søknadsfrist
Søknadsfristen skal være 20.desember for opptak til høsten året etter. Søkere som har søkt
etter søknadsfristen kan ikke regne med å få skoleplass. Dersom ledig kapasitet har skolen
løpende inntak frem til 30. september. Elever som har montessoribakgrunn, se
inntakskriterier, unntas fra fristen 30. september.

§5. Inntakskomité
Når søknadsfristen er ute, skal rektor/daglig leder gå gjennom de innkommende søknadene
og legge frem et skriftlig forslag om inntaket til inntakskomitéen som består av rektor/daglig
leder, styreleder og et styremedlem. I tillegg skal det legges frem forslag til prioritert
venteliste (§ 7). Inntakskomitéen tar endelig avgjørelse om inntaket og referer det til styret.

§6. Behandling av søknader
Vedtak om endelig inntak sendes søker skriftlig. Rektor/daglig leder meddeler søkere om
deres søknad er innvilget eller avslått så snart som mulig etter at vedtak er truffet, senest 3
uker etter et slikt vedtak.

§ 7. Prioritert venteliste
Det er den prioritert ventelisten vedtatt av inntakskomitéen 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 ved skolen, skal den prioriterte venteliste benyttes.

§8. Klageadgang
Det er klageadgang på vedtak om inntak. Kunnskapsdepartementet har delegert dette til
fylkesmann i Nordland som er klageinstans jfr. Friskoleloven § 3-1. 6.ledd.

§9. Endring av inntaksreglement
Dette inntaksreglement kan endres på generalforsamlingen for Storjord Montessoriskole
innenfor rammen av gjeldene regler i friskoleloven, forvaltningsloven og skolens vedtekter.
Endringer i inntaksreglementet gjøres minimum en måned før skolens søknadsfrist.

