
INNTAKSREGLEMENT FOR Seiersborg videregående skole AS 
Vedtatt av Styret for Seiersborg videregående skole AS 10.10.2019 

 
 

Friskoleloven § 3-1 slår fast at skolens styre skal fastsette inntaksreglement for skolen. 
 
Forutsetning for inntak: 

1 Seiersborg videregående skole eies av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad og er en del av 
Stiftelsens diakonale arbeid.  Skolen er godkjent som en skole for nokså 
ressurskrevende elever (jmf  friskoleloven § 2-1 f.). Elevene som skolen tar inn må ha 
generelle eller sammensatte lærevansker. Lærevanskene skal være langvarige eller 
permanente (jmf økonomiforskrift til friskoleloven § 4-3). 
 

2 Elevene som tas inn må dokumentere sine vansker gjennom en kompetent instans 
utenfor skolen. 

 
3 Skolen skal ha hele landet som inntaksområde.  

 
4 Elevene skal selv søke skolen.  

 
5 Søknadsfrist er 30.april for påfølgende skoleår. Ved ledige skoleplasser etter 

søknadsfrist tas kvalifiserte søkere inn fortløpende. Etter 1. Oktober tar skolen kun inn 
elever som blir overført fra annen skole. 

 
 
Prioritering ved inntak: 

Ved oversøkning prioriteres søkerne slik:  
 

1 Heltidssøkere med ungdomsrett  
2 Heltidssøkere med voksenrett  
3 Heltidssøkere uten rett  
4 Deltidssøkere med ungdomsrett 
5 Deltidssøkere med voksenrett 
6 Deltidssøkere uten rett 

 
Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde: 

1. Skolens egne elever 

2. Loddtrekning 

 
Innenfor reglene for inntak legger inntaksteamet vekt på klassenes størrelser.  Det er 
rektor som avgjør, i samsvar med inntaksreglementet, hvem som skal få elevplass ved 
skolen. 
 
 
 
 



 
Saksbehandling: 

Inntaksteamet ved skolen består av skolens ledelse og rådgivere. 
 

Melding om inntak sendes til den epostadressen eller hjemmeadresse som er oppgitt til 
skolen. Elevens hjemfylke vil også få informasjon om inntaket.  

 
Avgjørelse om inntak og avslag er enkeltvedtak og kan påklages, jamfør 
Forvaltningslova § 2. Dette må gjøres innen 3 uker og klagen må sendes skolen som 
behandler klagen. Dersom skolen opprettholder sitt vedtak vil klagen bli sendt 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, som er siste klageinstans.  

 
    
 
 


