Inntaksreglement
1. Innledning
Steinerskolen på Skjold er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.
Skolen er åpen for alle som ønsker dette alternativet for sine barn.
Det er viktig at foresatte setter seg inn i skolens pedagogikk, og at foresatte ønsker
denne pedagogikken for sitt barn.
2. Søknaden
Foresatte fyller ut søknadsskjema på skolens hjemmeside. Man kan også sende
skriftlig søknad. Søknaden må inneholde barnets fødselsnummer og adresse, samt
adresse, e-post adresse og telefonnummer til begge foresatte. I de tilfeller der foresatte
ikke har felles foreldreansvar må det gå frem av søknaden hvem som har
foreldreansvaret.
3. Inntak til 1. klasse
Barnet begynner i 1. klasse om høsten det året det fyller 6 år. Unntak fra dette
vurderes i samråd med PPT.
Skolen har 16 elevplasser i 1. klasse. Vedtak om inntak gjøres fortløpende etter hvert
som skolen mottar søknadene og inntil klassen har 10 elever. Etter dette er
søknadsfristen for kommende skoleår 1. november og søknadene prioriteres etter
listen i punkt 6. Søknader som mottas etter 1. november behandles etter frister og
prioriteringsliste i punkt 6.
4. Informasjonssamtale
Ved inntak av elever til 1. klasse innkalles det til informasjon og samtale på en felles
inntaksdag som arrangeres på våren før eleven begynner på skolen.
Før vedtak om inntak til 2. – 10. klasse holdes det et møte for gjensidig utveksling av
informasjon. Målet for samtalen er at søkeren i samråd med skolen kan vurdere om
skifte av skole er ønskelig og gagnlig. For å klarlegge dette gjør vi avtale om en
besøksperiode i klassen.
5. Inntak 2. – 10. klasse
Inntak gjøres innenfor lovlige rammer for klassens og klasserommets størrelse.
Skolen har plass til inntil 20 elever i 2. – 10. klasse, med mindre styret har vedtatt
annet.
Vår skoles pedagogikk og arbeidsmåter skiller seg vesentlig fra offentlig skole. Vi har
derfor generell inntaksstopp i ungdomstrinnet for elever uten steinerskolebakgrunn.
Generelt unntak er søknader til kommende 8. klasse.
6. Søknadsfrister og prioriteringsliste
Søknadsfrist for inntak i august er 1. april.
Søknadsfrist for inntak i januar er 1. november.
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Unntak fra dette kan gjøres for elever som kommer fra andre steinerskoler.
Søknader prioriteres etter denne rekkefølge:
a)
b)
c)
d)

Barn med søsken som går på Steinerskolen på Skjold
Barn som går i Rosenhagen Steinerbarnehage.
Barn av skolens medarbeidere.
Barn som kommer fra en annen steinerskole eller steinerbarnehage.

Hvis det er flere søknader til en klasse enn skolen har plass til, og søkerne står likt i
forhold til prioriteringslisten, behandles søknadene etter når de er mottatt av skolen.
Søknader behandles ellers etter dato mottatt av skolen.
7. Foresattes forpliktelser
Ved inntak plikter foresatte å sette seg inn i skolens ordensreglement, samt gjøre seg
kjent med foresattes forpliktelser overfor skolen, herunder betaling av skolepenger og
SFO-betaling. Vi viser i denne sammenheng til Foreldrehåndbok for Steinerskolen på
Skjold og kontrakt om skoleplass.
Når det gjelder elever som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder de samme
retningslinjer som i offentlig skole. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i elevens
hjemkommune er sakkyndig instans.
Foresatte må søke skolen om spesialundervisning.
Skolen gjør vedtak om spesialundervisning basert på sakkyndig vurdering.
8. Klagerett
Foresatte har klagerett på vedtak som gjelder inntak av elever. En slik klage stiles til
skolen ved inntaksgruppen. Klagefristen er 3 uker. Dersom avslag opprettholdes
sender skolen klagen og skolens svar til Fylkesmannen i Hordaland som er endelig
klageinstans.

Vedtatt av styret i Stiftelsen Steinerskolen på Skjold, 30.01.19
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