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Inntaksreglement for skoleåret 2024/2025 Den Norske Skolen Malaga

Reglementet er vedtatt av skolens styre 3. februar 2023. Reglementet gjelder for elever i
grunnskolen. Skolen tilbyr ikke videregående opplæring. Reglementet er basert på Friskolelovens
§ 3–1 og er gjeldende fra 1. juni 2023.
Skolen er godkjent for 140 elever i grunnskolen.
Inntak av elever til klassene stoppes etter hvert som klasserommene fylles opp til maksimalt tillatte
antall per klasserom, og/eller  inntil skolen har nådd det godkjente elevtallet på 140 elever.

Korttidsplasser er begrenset til minimum et fullt semester og vil kun tildeles dersom skolen har ledige
plasser fra 1. juni til skolestart 15. april for høstsemesteret og 1. desember og frem til første skoledag
etter jul for vårsemesteret. Søknader om plasser for et helt skoleår vil prioriteres foran korttidsplasser.

Alle elever må fremvise norsk pass før tildeling av elevplass kan finne sted. Dersom pass ikke leveres
sammen med søknaden vil ikke søknaden bli vurdert på inntaksmøtet.

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 2024/2025 er 1. januar 2024.
Søknadsfrist for vårterminen 2025 er 1. november 2024

.
Inntaket blir behandlet av en inntakskomite ledet av skolens rektor og består av skolens ledergruppe
og administrasjonsansvarlig. Det første inntaksmøtet i forbindelse med hovedinntaket på høsten
holdes første uken etter at søknadsfristen er utløpt. Etter hovedinntaket avholdes inntaksmøter hver
uke til skolens kapasitet er nådd. Utover de ovennevnte prioriteringer vil søknader innen fristen 1.
januar rangeres etter søknadsdato.

Selv om skolen har ledige plasser ved skolestart vil ikke disse være tilgjengelige etter 1. oktober. For
vårterminen er det kun anledning til å begynne 1. skoledag etter nyttår.

Barn av ansatte og utsendte fra UD er unntatt frist for inntak og oppstart. Tildeling av elevplass
forutsetter ledige plasser ved søknadstidspunktet.

Hvert inntaksmøte vil rangere søkerne etter deres prioritet,(se 1 – 6 under). Ved lik prioritet, vil § 3 - 4
i Friskolelova bli brukt som begrunnelse for rangering og inntak. Om dette ikke skiller mellom
enkelte søkere vil tidspunkt for registrert mottak av komplett søknad avgjøre rekkefølgen.

Alle søkere vil få svar senest 2 uker etter hovedfristens utløp. Søkere som ikke får plass etter første
inntaksrunde vil bli satt på venteliste. Disse vil få beskjed at de står på venteliste og vil deretter få
beskjed når/dersom de får tildelt plass
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Følgende prioriteringer vil gjøres for reservering og tildeling av skoleplass dersom det
er oversøking til skolen eller til enkelte klassetrinn:

1. Elever som allerede går på skolen og som ønsker å fortsette har fortrinnsrett. Dette forutsetter at
man har søkt innen fristen.

2. Søkere som har søsken som er elever på skolen

3. Barn til ansatte

4. Barn til ansatte som er utsendt fra UD

5. Alle øvrige søkere til helårsplass

6. Søkere som kun søker plass for et semester vil ikke bli prioritert i tildelingen av skoleplass før
søkere til helårsplass har blitt tildelt plass. Det vil si 1. juni for høstsemesteret og 1. desember for
vårsemesteret.

Tildeling av elevplass forutsetter at alt mellomværende med skolen er oppgjort. Dette gjelder
også for søkere  som har fortrinnsrett etter prioriteringene.
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Ved å signere og returnere inntaksbrevet, bekrefter man at man har gjort seg kjent med og
akseptert følgende forutsetninger for inntak ved skolen og de økonomiske forpliktelser og
betingelser som medfølger.

1. Skolepenger
Skoleavgift for første semester betales inn forskuddsvis, i sin helhet, ved påmelding og
tilsvarer gjeldende sats for påfølgende termin. Frist for innbetaling er 1. mars for høsttermin
og 10. desember for vårtermin.

2. Betingelser for opptak
Korttidsplasser er begrenset til minimum ett semester.
Samme elev har ikke lov å være innmeldt på 2 skoler samtidig og man kan følgelig ikke ha
skoleplass i Norge og Spania samtidig. Skolen har kun lov til å ta inn elever med norsk
statsborgerskap. Svenske søkere må ha bekreftelse fra svenske myndigheter på at de er
rettighetselever ved norsk skole i Spania.

(https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/barnehage-og-opplaring/utdanning-i-utlandet/p
edagogisk-psykologisk-tjeneste-for-norske-skoler-i-utlandet/ ). Kopi av pass må fremlegges
som dokumentasjon for at elevavtalen er gyldig og bindende.
Søker må ha betalt alle utestående fordringer fra de foregående skoleår eller semester.
Ved manglende innbetaling innen fristen mister man retten til skoleplass og blir automatisk
fjernet fra elevlisten. Eleven vil ikke bli ropt opp ved skolestart.

3. Ved avmelding eller avbrytelse av skoleåret
For oppsigelse av plass før kontrakt om skoleplass går ut, har en oppsigelsestid på 2
måneder gjeldende fra den 1. i den påfølgende måneden for elever som går på skolen
minimum ett semester og 1 måned for korttids elever som går på skolen kortere enn et
semester. Det kan søkes om refusjon for skolepenger for gjenstående måneder etter
oppsigelsesperioden, minus et administrasjonsgebyr på 100 euro. Ved avmelding av
skoleplass før skolestart kan det også søkes om tilbakebetaling av innbetalte skolepenger,
minus et administrasjonsgebyr på 100 euro, man må da ha meldt avbud minimum 2 mnd før
skolestart.

4. Kantine
Kantinen på skolen er et frivillig, selvfinansiert lavterskeltilbud. Avgift betales sammen med
skoleavgiften.før hvert semester. Dersom eleven er påmeldt kantinetilbudet, men i løpet av
semesteret ikke ønsker å benytte seg av kantinetilbudet, vil ikke innbetalt kantineavgift
refunderes.

Skolens styre 2023
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