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Søknad og inntak

Søknadsfrist

Søknadsfrist for å søke om plass: 15. juni når barnet begynner på 
fritidshjemmet 1. mandag i august. Plassen gjelder fra 1. klasse til og 
med 4. klasse
Oppsigelse av plass på fritidshjemme: Det er en måneds oppsigelse 

med virkning fra den første i påfølgende måned.               

Har dere spørsmål, kontakt Gunn Island på fritidshjemmet eller 

Kirsten Gobakken/ Liv Morris på skolens økonomikontor.

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen – for inntak i 1. klasse og underveis i grunnskoleløpet:
Interesserte foreldre/foresatte sender søknad om skoleplass til skolen. 
De får beskjed om at søknad er mottatt og inviteres til en samtale 
med inntaksteamet. Er det andre instanser som er i kontakt med bar-
net er det ønskelig at de er med på første og eventuelt andre samtale. 
På denne samtalen legger skolen fram skolens tilbud, skolens peda-
gogikk, undervisningsform og verdisyn. Det er viktig at foreldrene 
setter seg godt inn i undervisningsformen og at skolen får informasjon 

om barnet. Skolen kan anbefale/ ikke anbefale skoleplass.

Det avtales eventuelt et besøk i klassen dersom søknad om inntak 
skjer underveis i skoleløpet. Det avtales en eventuell dato for skole-
start. Det er ønskelig at alle formaliteter er i orden før skolebytte.

Ved spørsmål kontakt: Christine Tangen Brorstrøm. 

Inntakskriterier

Foreldre/foresatte skal sende en skriftlig søknad til skolen med barnets 
personlige data og en kort begrunnelse for hvorfor de søker steiner-
skolen for sitt barn.
Alle opplysninger om eventuelle spesielle pedagogiske tiltak bør legges 
fram før inntak, slik at skolen kan vurdere den pedagogiske helhets-

situasjon og hvordan den enkeltes behov kan bli ivaretatt i klassen.
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Inntak kan bare gjøres innenfor rammene for klassens og klasse-
rommets størrelse og pedagogiske vurderinger. Fastsettelse av den 
enkelte klasses størrelse gjøres av skolens ledelse i samarbeide med 

styret. 

Inntaksstopp 

Skolen kan vedta inntaksstopp i fulle klasser. Kriteriene for dette er:
Romstørrelse 
Hvor mange elever som har krav på spesialpedagogiske tiltak. 
Hvilke andre typer av hjelpebehov de enkelte elever i klassen har.

Hvor mange nye elever det er i klassen

Inntak 1. – 7. – klasse:

Løpende inntak med søknadsfrist 01.03. (Siste oppstartdato inne- 
værende år 01.04.2016)
Unntak fra denne regelen er barn som #ytter til distriktet.

Inntak 8. klasse:

Løpende inntak med søknadsfrist 01.12. (Siste oppstartdato inne- 
værende år 01.01.2016)
Unntak fra denne regelen er barn som #ytter til distriktet.

Inntak 9. og 10. klasse:

Et inntak pr. år. Oppstart i august, ved skoleårets begynnelse. 
Søknadsfrist 15.05.

Unntak fra denne regelen er barn som #ytter til distriktet.

Ved oversøkning til en klasse, bestemmes inntaksrekkefølgen etter 
følgende prioritering: 

a) Elever som har foreldre som arbeider ved skolen eller i en Steiner-
barnehage samt barn av styremedlemmer.
b) Elever som har søsken ved skolen.
c) Elever som kommer fra annen Steinerskole.
d) Elever som har gått i Steinerbarnehage.
e) Elever som kommer fra familier hvor det kan dokumenteres at 
det er interesse/ kunnskap om skolen.
f ) Dato for innkommen søknad.
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Endring av inntaksreglementet

Inntaksreglementet kan endres av skolens styre innenfor rammen av 
privatskoleloven.

Endring av vedtak - klager

Klager vedrørende inntak kan av foreldre/ foresatte rettes til skolens 

styre. Fylkesmannen i Østfold er endelig klageinstans.

Når elever slutter 

Når en elev og dens foresatte velger å slutte før endt grunnskole, kan 
skolen tilby de foresatte en avslutningssamtale hvor vi ber om tilbake-
melding fra eleven og foreldrene på deres opplevelse av skolen. Vi 
ønsker å lære av erfaringer for å bli en stadig bedre skole, og ettersom 
vi også mener menneskemøter er viktig i alle situasjoner i livet, vil en 
slik avslutning av et skole-hjem-forhold være verdifullt.


