Màlaga desember 2019

Inntaksreglement Den Norske Skolen Malaga
Reglementet er vedtatt av skolens styre 9. desember 2019 og er basert på Friskolelovens § 3 –
1.
Reglementet gjelder for elever i grunnskolen. Skolen tilbyr ikke videregående opplæring.
Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen. Skolen har 4 klasserom med plass til 18
elever, mens 6 klasserom har plass til max 15 elever. Gitt at skolen har begrenset størrelse på
klasserommene stoppes inntak av elever til klassene etterhvert som klasserommene fylles opp
til max tillatte antall per klasserom, inntil skolen har nådd det godkjente elevtallet på 140
elever.
Korttidsplasser er begrenset til minimum 4 uker.
Skolen kan kun ta inn elever med norsk pass.
Skolen vil i henhold til Friskoleloven kreve inn skolepenger. Beløpet på skolepengene vil til
enhver tid være i henhold til Friskolelovens regler.
Søknadsfrist for skoleåret 2020/2021 for nye elever er 1. februar 2020. For eksisterende
elever som ønsker å bruke fortrinnsretten sin, er søknadsfristen 10. desember.
Søknadsfrist for vårterminen 2021 er 1. november
Elever som allerede går på skolen har fortrinnsrett for påfølgende vårtermin. Nye søkere vil få
beskjed om plass senest 1. virkedag etter 15. november
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 og tildeling av skoleplass dersom det
er oversøking til skolen eller til enkeltklasser:
1. Elever som har søsken på skolen og som har benyttet seg av fortrinnsretten
2. Elever som har innvilget plass for høstterminen og som ønsker å
fortsette i vårterminen
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3. Barn til ansatte
4. Elever som søker helårsplass prioriteres foran elever som søker plass for kun deler av et
skoleår
5. Etter at skoleplass er reservert etter kriteriene 1 – 4 over vil øvrige søkere som har søkt
innenfor søknadsfristen gis reservert plass etter søknadsdato
Etter søknadsfristen 1. februar vil skolen ta inn elever fortløpende til skolens kapasitet er
nådd.
Selv om skolen har ledige plasser ved skolestart vil ikke disse være tilgjengelige etter 15.
september. For vårterminen er det kun anledning til å begynne 1. skoledag etter nyttår.
Elever med oppstart høstterminen må være på skolen innen 15. september. Elever med
oppstart vårterminen må være på skolen 1. skoledag etter nyttår.
Dersom eleven ikke møter på skolen disse datoene vil eleven miste skoleplassen.
Skolen vil ikke ta inn elever mellom 15. september og første skoledag etter nyttår, eller
mellom skolestart etter nyttår og skolestart påfølgende skoleår.
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