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Inntaksreglement Den Norske Skolen Malaga 

 

Reglementet er vedtatt av skolens styre og basert på Lov om private skoler § 3 – 1.  

Reglementet gjelder for elever i grunnskolen. Det vil ikke bli gjennomført videregående skole 

skoleåret 2017/18.  

Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen. Gitt at skolen har begrenset størrelse på 

klasserommene kan skolen stoppe inntak av elever til en klasse etter at denne klassen har nådd 

18 elever.  

Skolen kan kun ta inn elever med norsk pass.  

Skolen vil i henhold til Friskoleloven kreve inn skolepenger. Beløpet på skolepengene vil 

være i henhold til Friskolelovens regler.  

Elever ved skolen har på gitte vilkår (se nedenfor) fortrinnsrett for påfølgende skoleår. 

Påmeldingsdato for eksisterende elever eller søsken til eksisterende elever (som gir 

fortrinnsrett) er 15. desember 2016, og for nye elever 1. mars 2017.   

Inntaket blir behandlet av en inntakskomite bestående av rektor, assisterende rektor og 

administrasjonsansvarlig. Inntaksmøter i forbindelse med førsteinntaket holdes første uken i 

mars måned. Etter førsteinntaket avholdes inntaksmøter hver uke.  

Følgende prioriteringer vil gjøres for reservering av skoleplass dersom det er oversøking til 

skolen eller til enkeltklasser:  

 

1. Elever som søker helårsplass prioriteres foran elever som søker plass for kun deler av et 

skoleår.  

2. Elever som allerede har plass og som har benyttet seg av fortrinnsretten.  

3. Elever som har søsken på skolen og som har benyttet seg av fortrinnsretten.  

4. Barn til ansatte.  

5. Etter at skoleplass er reservert etter kriteriene 1 – 4 over vil øvrige søkere gis reservert 

plass etter den dato en endelig og skriftlig søknad er mottatt av skolen.   
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Dersom det er ledige plasser etter inntaket med frist 1. mars, kan skolen velge å ta inn elever 

fortløpende til skolens kapasitet er nådd.   

Helårselever vil prioriteres frem til 15. juni. 

Familier med barn på skolen i inneværende skoleår har fortrinnsrett etter punktene 2 og 3 

over, dog slik at fortrinnsrett til reservert plass kun oppnås når alle eksisterende økonomiske 

mellomværender med skolen er oppgjort.   

 

Rett til endelig plass på skolen betinger at familiens eventuelle tidligere økonomiske 

mellomværender med skolen er oppgjort, og at skolepengene for høstsemesteret 2017 er 

innbetalt innen gitt tidsfrist. 

 

Hvis skolen har ledige plasser ved skolestart vil opptaket begrenses til to ganger i løpet av 

skoleåret.  

 

Ved ledig kapasitet 

Første opptak avsluttes:  30. september 

Andre opptak oppstart:   5. januar 

 

Skolen vil ikke ta inn elever mellom eller etter disse datoene. 


