
 
 

Vedtatt i styret 26.04.2011, pkt.2.3 endret 27.09.12 

INNTAKSREGLEMENT FOR HEDEMARKEN FRISKOLE 
Hedemarken friskole er en grunnskole som ble godkjent i 1989 av departementet etter Privatskoleloven, § 2a, som et 
religiøst og etisk alternativ. 

Ved inntak forholder vi oss til § 3-1 i Privatskolelova (tidl. Friskolelova), vedtatt i 2003. 

1. PRIORITERINGER VED INNTAK 
Godkjenningen av Hedemarken friskole gjelder for 180 elevplasser, fordelt på 10 klassetrinn. Ved Hedemarken friskole 
er det maksimale elevtall på hvert klassetrinn 18. Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til på det aktuelle 
klassetrinnet, foretas inntak etter følgende prioriterte rekkefølge: 

1. Barn av foreldre som arbeider i Ungdom i Oppdrag. 

2. Elever som kommer tilbake etter foreldrenes tjeneste for UIO/YWAM.  

3. Barn fra familier som har andre barn på skolen. 

4. Barn som kommer fra en av UIOs barnehager. 

5. Elever som kommer tilbake til Norge etter å ha gått på skole i utlandet. 

6. Barn av skolens styremedlemmer. 

7. Dokumentert kunnskap og interesse for skolen. 

8. Tidspunkt for innsendt søknad. Søknader innkommet innen 15. september året før skolestart stiller likt i 
behandlingen. 

2 PROSEDYRE VED INNTAK 
1. Inntak skjer på grunnlag av skriftlig søknad om elevplass. 
2. Rektor foretar inntak av elever. 
3. Overtallige elever blir satt på venteliste. Elever fra prioriteringsgruppe 1 og 2 vil til enhver tid bli gitt høyeste 

prioritet. Ventelisten er begrenset til inneværende skoleår. Foresatte må gi skriftlig beskjed til rektor innen 
henholdsvis 20. januar og 1. april hvert år dersom eleven skal stå på venteliste for neste skoleår. 

4. Inntak av elever for kommende skoleår 
a. Det foretas inntak fra 20. januar for elever som skal begynne i 1. klasse og elever på 2.-10. klassetrinn 

i prioriteringsgruppe 1 og 2.  
b. Inntak av øvrige elever som skal begynne på 2.-10. foretas fra 1.april. 

5. Inntak av elever for inneværende skoleår 
a. For elever som kommer inn under prioriteringsgruppe 1 og 2 vil inntaket foregå fortløpende gjennom 

skoleåret dersom det er ledig plass på det aktuelle klassetrinnet. 
b. Inntak av øvrige elever for inneværende skoleår foregår fortløpende t.om. 1. oktober.  
c. Elever på venteliste tas inn fram til 1.april for inneværende år dersom det blir ledig plass på det 

aktuelle klassetrinn. 
6. Tilbud om skoleplass meddeles foresatte skriftlig, med angitt svarfrist på 2 uker. 
7. Familier som ikke tidligere har hatt barn på skolen blir vanligvis invitert til informasjonssamtale og omvisning 

på skolen i forbindelse med tilbudet om skoleplass. 
8. Inntaket er kun gyldig når skolen innen angitt frist har mottatt skriftlig bekreftelse på at skoleplassen er 

mottatt. Hvis skolen ikke har mottatt slik melding innen fristens utløp, ansees skoleplassen som ikke mottatt. 
9. Søkere som blir satt på venteliste, skal motta skriftlig melding om dette.  
10. Melding om inntak sendes elevens hjemkommune. 

 

Foresatte har klagerett etter Forvaltningslova kapittel VI ved enkeltvedtak om inntak (jfr. Forvaltnings-loven §2). 
Departementet er klageinstans, og eventuell klage sendes Fylkesmannen via skolen innen tre uker. 
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