Inntaksreglement
Inntak av elever til Steinerskolen i Trondheim skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende
bestemmelser i Friskoleloven, Opplæringsloven og inntaksreglementet fastsatt av skolens styre.

Inntak til grunnskolen
Søknad til grunnskolen skjer på Steinerskolens søknadsskjema som finnes på skolens hjemmeside
eller fås ved henvendelse til skolen.
Skolen skal ta inn elever i henhold til skolens kapasitet. Ved oversøking vil skolen prioritere inntak
etter følgende momenter og i denne rekkefølge:
1. Barn med søsken ved skolen og barn av medarbeidere
2. Barn som har gått i steinerbarnehage eller på annen steinerskole
3. Søkere som står på venteliste prioriteres etter tidspunkt søknadene ble mottatt skolen
4. Hvis alt annet er likt avgjøres inntaket ved loddtrekning

Inntak til videregående trinn
Steinerskolen i Trondheim har en samarbeidsavtale med Trøndelag Fylkeskommune, seksjon
elevtjenester og inntak om inntak av søkere med ungdomsrett fra Trøndelag. Ved søknad om inntak
til videregående trinn benyttes vigo.no med gjeldende søknadsfrister. Inntak av søkere med
ungdomsrett fra Trøndelag foretas av seksjon elevtjenester og inntak. Skolen sender en liste med
prioriterte søkere i henhold til skolens reglement til Fylkeskommunen.
Steinerskolen i Trondheim foretar selv inntak av elever som ikke søker gjennom vigo.
Søkere tas opp på grunnlag av vitnemål fra tiårig grunnskole. Inntaket skjer i henhold til forskrift til
Friskolelova §11-9, 3.ledd.
Søkere må ha ungdomsrett for like mange år som de forventer å motta videregående opplæring.
(Søknad til vg1 krever tre år ungdomsrett. Søknad til vg2 krever to år, og søknad til vg3 krever ett år
med ungdomsrett.)
Søkere med godkjent vitnemål fra Steinerskolen gis 0,4 tilleggspoeng
Ved oversøking prioriteres søkerne slik:
1. Poengsum
2. Hvis poengsummen er lik, blir rekkefølgen avgjort ved loddtrekning

Kunngjøring av nytt elevopptak
Skolen kunngjør sitt tilbud til nye elever på sine hjemmesider. Her kunngjøres også eventuelle
søknadsfrister.

Behandling av søknader til grunnskolen
Skolens daglige leder avgjør hvilke elever som skal tas inn. Søknadene behandles og vedtak blir fattet
i henhold til kapittel 5 og 6 i Forvaltningsloven. Ved behov vil skolen med foreldrenes samtykke

innhente opplysninger om den elev det søkes plass for, fra barnehage, skole og pedagogiskpsykologisk tjeneste.
Alle søkere blir orientert skriftlig om skolens vedtak og om klageadgang. Eventuell klage på inntak
skal rettes direkte til skolen. Skolens vedtak kan påklages innen tre uker atter avslag på søknad.
Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Trøndelag ved Oppvekst- og Utdanningsavdelingen.

Prioritert venteliste
Om nødvendig settes det hvert skoleår opp en prioritert venteliste som skal benyttes ved elevinntak
dersom det skulle bli ledige skoleplasser i løpet av skoleåret. Søker må selv skriftlig gi beskjed om
man ønsker å stå på denne listen. Ved hvert nytt skoleår blir det laget en ny liste (1. august).

Endring av inntaksreglement
Dette inntaksreglementet kan endres av skolens styre innenfor rammen av gjeldende regler i
Friskoleloven, Opplæringsloven og skolens vedtekter.
Eventuelle endringer forelegges Fylkesmannen.
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