Inntaksreglement for Oslo by Steinerskole
§1

Elevene må søke skriftlig til skolen. Søknadsfristen for førsteinntaket er 1. mars og
for andreinntaket 25. juni. Søknadsskjema fåes ved henvendelse til skolen eller på
skolens nettside. Søknaden skal inneholde utfylt søknadsskjema med personalia og
kopi av sist gitte halvårsvurdering eller eventuelt sluttvitnemål. Skolen har hele
landet som inntaksområde og står åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i
tilsvarende offentlige skoler, jfr. privatskolelovas § 3-1.

§2

Aktuelle søkere vil normalt bli invitert til et informasjonsmøte ved skolen. For søkere
til musikklinjen arrangeres det en opptaksprøve for å fastslå faglig egnethet
(ferdigheter på hovedinstrument og i notelesing). Følgende kriterier benyttes for å
vurdere faglig egnethet til de forskjellige linjer.
• Som faglig egnet for humanistlinjen regnes søkere som har karakter 4 eller
bedre i engelsk
• Som faglig egnet for realfaglinjen regnes søkere som har karakter 4 eller
bedre i matematikk
• Som faglig egnet for kunstlinjen regnes søkere som har karakter 4 eller bedre
i kunst og håndverk eller tilsvarende
• Som faglig egnet for musikklinjen regnes søkere som har gjennomført
opptaksprøven med tilfredsstillende resultat. Ved opptak til musikklinjen
teller resultatet av opptaksprøven like mye som faglige resultater på siste
tilgjengelige halvårsvurdering/vitnemål.
• Alle søkere regnes som faglig egnet for medielinjen

§3

Antallet elever som kan tas inn ved skolens forskjellige linjer fastsettes hvert år av
skolens styre innenfor det elevtall hver linje maksimalt er godkjent for.

§4

Inntakskomiteen bestående av daglig leder og pedagogisk leder avgjør rekkefølgen
på inntaket på grunnlag av søknadsskjema og innsendt
halvårsvurdering/sluttvitnemål, for søkere til musikklinjen også av opptaksprøven.
Bekreftelse om at søkeren vil ta plassen, må være inntakskomiteen i hende senest 10
dager etter tilskrivelse og skal inkludere innbetaling av et administrasjonsgebyr.
Gebyret blir ikke betalt tilbake, men inngår i skolepengene.

§5

Ved oversøkning til Vg1 på en linje bestemmes inntaksrekkefølgen ved
førsteinntaket slik:
1. Søkere som har møtt til informasjonsmøte, som har søkt innen
søknadsfristen, som har ungdomsrett til å fullføre utdanningsløpet og som er
vurdert som faglig egnet for linjen de søker, rangert etter siste tilgjengelige
halvårsvurdering/vitnemål.
2. Søkere som har søkt innen søknadsfristen, som har ungdomsrett til å fullføre
utdanningsløpet og som er vurdert som faglig egnet for linjen de søker,
rangert etter siste tilgjengelige halvårsvurdering/vitnemål.
3. Søkere som har ungdomsrett til å fullføre utdanningsløpet og som er vurdert
som faglig egnet for linjen de søker, rangert etter siste tilgjengelige
halvårsvurdering/vitnemål.
4. Søkere som har ungdomsrett til å fullføre utdanningsløpet, rangert etter siste
tilgjengelige halvårsvurdering/vitnemål.
Søkere som ikke får plass ved ordinært opptak tilskrives med informasjon om at de
vil bli vurdert ved sekundæropptaket dersom de sender inn vitnemål innen 25. juni.

§6

§7

§8

Ved andreinntaket til Vg1 bestemmes inntaksrekkefølgen slik:
1. Søkere som har møtt til informasjonsmøte, som har søkt innen
søknadsfristen, som har ungdomsrett til å fullføre utdanningsløpet og som er
vurdert som faglig egnet for linjen de søker, rangert etter siste tilgjengelige
halvårsvurdering/vitnemål.
2. Søkere som har søkt innen søknadsfristen, som har ungdomsrett til å fullføre
utdanningsløpet og som er vurdert som faglig egnet for linjen de søker,
rangert etter siste tilgjengelige halvårsvurdering/vitnemål.
3. Søkere som har ungdomsrett til å fullføre utdanningsløpet og som er vurdert
som faglig egnet for linjen de søker, rangert etter siste tilgjengelige
halvårsvurdering/vitnemål.
4. Søkere som har ungdomsrett til å fullføre utdanningsløpet, rangert etter siste
tilgjengelige halvårsvurdering/vitnemål.
Etter sekundæropptaket fordeles eventuelt nye plasser etter rangering kun som etter
4. over. Søkere som ikke får plass ved sekundæropptaket tilskrives med informasjon
om at de ikke har fått plass og at eventuelt nye plasser fordeles som etter 4. over.
Ved oversøkning til en linje på Vg2 eller Vg3 prioriteres søkere som har gjennomført
og bestått årskurset før ved ObS. Andre søkere rangeres etter faglig egnethet for den
linjen de søker.
Inntakskrav til opptak (sml. §6-22 og §6-23 i forskrift til Opplæringslova):

Inntak til Vg1:
a. Fullført grunnskolens 10. trinn eller tilsvarende
b. Elever som ønsker å gå om igjen Vg1, søker på lik linje med andre søkere
c. Elever som har gått trinnet to ganger på ObS kan ikke tas opp for tredje gang
Inntak til Vg2:
Elever som går på ObS, søkes automatisk inn til neste årskurs.
a. Elever som har bestått Vg1 på ObS eller tilsvarende offentlig utdanning
b. Elever som har gjennomgått Vg1 på ObS og ikke bestått ett eller flere fag, kan
likevel tas inn dersom eleven etter en intern vurdering anses å ha de kunnskaper
og de ferdigheter som er nødvendige for å følge undervisningen.
c. Søkere med dokumentert realkompetanse som viser at søkeren har de
kunnskaper og de ferdigheter som er nødvendig for å følge undervisningen.
Inntak til Vg3:
Elever som går på ObS, søkes automatisk inn til neste årskurs.
a. Elever som har bestått Vg2 på ObS eller tilsvarende offentlig utdanning
b. Elever som har gjennomgått Vg2 på ObS og ikke bestått ett eller flere fag, kan
likevel tas inn dersom eleven etter en intern vurdering anses å ha de kunnskaper
og de ferdigheter som er nødvendige for å følge undervisningen.
c. Søkere med dokumentert realkompetanse som viser at søkeren har de
kunnskaper og de ferdigheter som er nødvendige for å følge undervisningen.

§9

Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak kommer til anvendelse ved skolens
inntaksvedtak. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
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