Inntaksreglement for Steinerskolen på Nordstrand
(Vedtatt av styret 1/12-1997, omarbeidelser vedtatt 23/9-2009, 23/3-2010,18/102010, 29/4- 2014)
Steinerskolen på Nordstrand er godkjent av Utdanningsdepartementet som et
faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skole.

Søknaden
Skolens søknadsskjema må fylles ut.
Dette fås ved henvendelse til skolen eller på vår nettside www.nordstrand.steinerskolen.no
Barnets fødselsdato og adresse må dokumenteres ved forespørsel.
For at søknaden skal bli registrert, må skjemaet underskrives av begge foreldre ved delt
foreldreansvar.
Skjemaet sendes skolen enten pr. post eller e-post.
Ved bruk av e-post må utfylt søknadsskjema skannes med underskrift.
Søker får skriftlig tilbakemelding fra skolen når søknaden er mottatt.
Dersom klassen er full, settes søkeren på venteliste for det respektive årskull.

Hovedprinsipp for inntak
Det er løpende innmelding og vi anbefaler å søke så tidlig som mulig.
For kommende 1. klassinger er søknadsfristen 15. september året før skolestart. Det vil bli
innkalt til et informasjonsmøte som avholdes i begynnelsen av november samme år for de
som er tilbudt skoleplass og for de om står på ventelisten.
Da vi har lange ventelister, har vi innført en innskrivningsfrist som er 1. mai det året barnet
skal begynne i 1. klasse. Da med forskuddsvis betaling av én måneds skolepenger med
betalingsfrist 1. juni. Ved et eventuelt senere omvalg vil beløpet kunne refunderes ved
forespørsel, fratrukket kr 500 i saksbehandlingsgebyr, - senest innen 1. juli.
Følgende har prioritet:
1. Søsken som går på skolen
2. Overføring fra andre Steinerskoler og barn som har gått i steinerbarnehage
3. Ansattes barn
4. Etter søkedato
Prioriteringsreglene kommer bare til anvendelse ved oversøknad.
Dersom inntaksgrensen er nådd og flere søkere stiller likt etter overnevnte kriterier, foretas

loddtrekning. Loddtrekningen skal bevitnes av en myndig person som ikke er medlem av
skolens ledelse og resultatet skal fastslås i inntaksprotokollen.
Søkere som tilfredsstiller kriteriene tas opp fra skoleårets begynnelse og fram til 1. oktober.
Klasser stenger automatisk for inntak dersom elevtallet når grensen for skoleanleggets
kapasitet.
For barn som ikke er i skolepliktig alder, etablerer skolen fortløpende en liste over søkere,
sortert etter dato. Inntak skjer i mai ett skoleår før elevene skal begynne i første klasse.
Inntak skjer etter samme kriteria som til andre klasser.

Enkeltvedtak
En avgjørelse i forbindelse med søknaden om skoleplass er et enkeltvedtak. Det er derfor
klageadgang på vedtaket etter Forvaltningsloven (jfr Forvaltningslovens § 2 kap. 4 og 5).
Foresatte kan sende klage til skolens ledelse.Vedtaket kan eventuelt ankes til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus dersom klagen ikke fører frem. For øvrig vises til § 3-1 i Lov om private
skolar med rett til statstilskot (privatskoleloven).

Plikter
Foresatte plikter å sette seg inn i skolens ordensreglement, samt undertegne kontrakt med
skolen vedrørende foreldrebetaling.
Foreldreforeningen ved skolen tar årlig en rekke initiativ til foreldredrevne arrangementer,
som vårmarked, julemarked, 17. mai-feiring og dugnader.

