Inntaksreglement for Slottsfjellet videregående steinerskole
Reglementet er gitt med hjemmel i Friskoleloven § 3-1, forskrift til friskoleloven §11-1 til 11-13 og er vedtatt av
Steinerskolen i Vestfold sitt styre 13.12.2017, revidert av styret 17.02.2021.

§1

Skolen har hele landet som inntaksområde. Skolen er godkjent for 90 elever.
Skolen er åpen for elever med rett til videregående opplæring jf.
friskoleloven § 3-1 første ledd, og til kapitel 11 i forskrift til friskoleloven.

§2

Prioriteringsrekkefølge ved oversøkning:
Definisjon: Barn som bor sammen i samme husholdning 50% eller mer, defineres også
som søsken i forhold til prioriteringsrekkefølge ved inntak.
1. Ungdom med rett til videregående opplæring etter friskoleloven § 3-1, første og
andre ledd.
2. Kontinuitet for elever som har gått på Steinerskolen i Vestfold ved inntak til VG1.
3. Skolens egne elever ved inntak til VG2 og VG3 inkludert elever som kommer tilbake
etter å ha gått på skole i utlandet. Dette gjelder ikke elever som har hatt stort
udokumentert fravær som har medført bortfall av statstilskudd.
4. Barn av ansatte eller styremedlemmer i Steinerbarnehagen på Nøtterøy, Steinerskolen i
Vestfold eller Slottsfjellet Videregående Steinerskole.
5. Barn med søsken på Steinerbarnehagen på Nøtterøy , Steinerskolen i Vestfold,
Slottsfjellet Videregående Steinerskole.
6. Elever fra andre Steinerskoler
7. Karaktergjennomsnitt på vitnemål i 10.klasse
8. Ved suppleringsinntak, søknadsdato for søknader som mottas etter hovedsøknadsfristen
1.mars.
Det vil måtte foretas trekning mellom søkere som ellers stiller likt om det ikke er nok
plasser igjen. Melding om inntak sendes til hjemfylket til eleven, jfr. Friskoleloven § 3-1
fjerde ledd.

§3

Det er reservert inntil 3 plasser i VG3 og VG2 for utvekslingselever som begynte på skolen i
VG1 og som har forhåndsgodkjenning av oppholdet.

§4

Skolen kan ta inn inntil 2 søkere i VG1 for elever som søker på grunnlag av særskilt vurdering.

§5

Søknadsfrist er 1. mars for skolestart kommende skoleår. Det er allikevel muligr å søke
etter fristen 1.mars, men ved oversøking gjelder prioriteringslisten under § 2. For søkere
med ungdomsrett blir søknader vurdert og besvart fortløpende i perioden etter 1. mars
frem til sommerferien. Det er løpende inntak fra skolestart og frem til siste ordinære
skoledag innen 1. oktober så lenge det er kapasitet innenfor skolens godkjenning. Eleven
må søke skolen på www.vigo.no.Etter 1. mars søker eleven direkte til skolen.

§6

For søkere som har vært eleve i 10.kl. forrige skoleår ved Steinerskolen i Vestfold og
søker skoleplass i VG1 ved Slottsfjellet videregående steinerskole, er det mulig å søke
etter 1. oktober frem til 31.desember. Disse elevene prioriteres i henhold til § 2 annet
ledd punkt 2. For disse elevene er det inntak og skolestart per. 1. januar samme skoleår.

§7

Etter utløpet av søknadsfristen 1.mars, skal inntakskomiteen gjennomgå de innkomne
søknader. Daglig leder meddeler endelig inntak gjeldende for skolestart i august
kommende skoleår. Meddelelse om inntak skal finne sted innen 10 uker etter
søknadsfristens utløp 1.mars. Senere inntak med skolestart etter sommerferien, skjer
fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få tilbud om å stå på venteliste.
Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. Daglig leder kan skriftlig
bemyndige andre til å meddele inntak.

§8

Ved avgjørelse etter dette inntaksreglementet gjelder reglene i Forvaltningsloven.
Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jfr. Forvaltningslovens § 2. Klageinstans er
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Det er 3 ukers klagefrist. Klagen sendes til skolen,
dersom klageren ikke gis medhold videresendes klagen til klageinstansen.

§9

Skolen fatter hvert år før søknadsfristen vedtak om gruppestørrelse for inntak.

