Inntaksreglement for Montessoriskolen i Bergen, barnetrinnet.
Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i
tilsvarende offentlig skole. Skolestyret avgjør etter anbefaling fra skolens ledelse hvor mange elever
skolen har kapasitet til hvert skoleår. Kapasiteten fastsettes på siste styremøte før 1. november.
1. Hovedinntaket 1. november
Dersom det er flere søkere enn skolens kapasitet, hjemler skolens inntaksreglement prioritering av
søkerne i følgende rekkefølge, jfr. Privatskoleloven § 3-1 tredje ledd:
•
•
•
•

Søkere til 1. trinn.
Søkere med søsken ved skolen.
Søkere som er barn av ansatte ved skolen.
Søkere som kommer fra montessoribarnehager.

Det tas hensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptaket dersom kjønnsfordeling i tilhørende
elevgruppe (småtrinn, mellomtrinn) overskrider 2/3-deler. Dersom det er flere søkere enn skolen har
kapasitet til avgjøres tildeling av skoleplass ved loddtrekning.
Skoleåret 2021-2022 er det kapasitet til 76 elever på småtrinnet og 50 elever på mellomtrinnet.
22 elevplasser reserveres til elever på 1. trinn. 18 elevplasser reserveres til elever på 2. trinn. Dersom
et høyere klassetrinn bør fylles opp av pedagogiske grunner, kan det også bli aktuelt å ta inn elever
på øvrige trinn. Skolens kapasitet avgjør de ulike gruppestørrelsene, men elevtallet på barnetrinnet
er uansett begrenset oppad til 126 elever.
Søkere til 1. og 2. trinn som ikke får tildelt plass ved hovedinntaket blir stående på venteliste frem til
1. oktober, og tildeles plass fortløpende frem til denne dato dersom det blir ledig kapasitet på
trinnet. Plass på ventelisten tildeles etter prioriteringskriteriene ovenfor.
Vedtak om inntak fattes av daglig leder etter fullmakt fra styret.
2. Kunngjøring om inntak og søknadsfrist
Hvert år i oktober skal inntaket av elever for neste skoleår kunngjøres. Kunngjøringen skal sikre at
informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten og at søknadsfristen og inntakskriterier
kommer klart frem. Søknadsfristen for hovedinntaket er 1. november.
3. Gjennomgang av søknader
I løpet av november skal daglig leder gjennomgå de innkomne søknadene. Gjennomgang skal gjøres i
samsvar med kap. 5 og 6 i forvaltningsloven.
4. Meddelelse om inntak
Alle søkere innen inntaksfristen skal underrettes skriftlig om inntakets utfall innen 1. desember.
Melding om inntak av elever skal også sendes til Bergen kommune. Vedtaket kan påklages og søker
skal underrettes om sin klagerett, klagefrist og rett til innsyn i vedtaksbrevet.
5. Supplerende inntak
Dersom det blir ledige plasser på et senere tidspunkt vil det bli foretatt supplerende inntak 10.
februar, 10. juni og 15. august. Søknader som kommer inn etter 1. november registreres som søkere
til supplerende inntak. Søknadsfristen for supplerende inntak er 10. februar, 10. juni og 15. august.
Dersom det ved supplerende inntak er flere søkere enn skolens kapasitet prioriteres søkere fra
ventelisten pr. 1. november først, deretter prioriteres søkere i samme rekkefølge som under pkt. 1.
Sist revidert på styremøte 29.10.2020

6. Endringer av inntaksreglementet
Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende
regler i Privatskoleloven og skolens vedtekter.

Inntaksreglement for Montessoriskolen i Bergen, ungdomstrinnet.
Skolen har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i
tilsvarende offentlig skole. Skolestyret avgjør etter anbefaling fra skolens ledelse hvor mange elever
skolen har kapasitet til hvert skoleår. Kapasiteten fastsettes på siste styremøte før 1. november.
1. Hovedinntaket 1. november
Dersom det er flere søkere enn skolen har kapasitet til, hjemler skolens inntaksreglement prioritering
av søkerne i følgende rekkefølge, jfr. Privatskoleloven § 3-1 tredje ledd:
•
•
•
•

Søkere til 8. trinn.
Søkere som går på 7. trinn ved skolen.
Søkere med søsken ved skolen.
Søkere som er barn av ansatte ved skolen.

Det tas hensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptaket dersom kjønnsfordeling i tilhørende
elevgruppe (ungdomstrinn) overskrider 2/3-deler. Dersom det er flere søkere enn skolen har
kapasitet til avgjøres tildeling av skoleplass ved loddtrekning.
Skoleåret 2021-2022 er det kapasitet til 54 elever på ungdomstrinnet. 18 elevplasser reserveres til
elever på 8. trinn. Dersom et høyere klassetrinn bør fylles opp av pedagogiske grunner, kan det også
bli aktuelt å ta inn elever på øvrige trinn.
Søkere på 8. trinn som ikke får tildelt plass ved hovedinntaket blir stående på venteliste frem til 1.
oktober, og tildeles plass fortløpende frem til denne dato dersom det blir ledig kapasitet på trinnet.
Plass på ventelisten tildeles etter prioriteringskriteriene ovenfor.
Vedtak om inntak fattes av daglig leder etter fullmakt fra styret.
2. Kunngjøring om inntak og søknadsfrist
Hvert år i oktober skal inntaket av elever for neste skoleår kunngjøres. Kunngjøringen skal sikre at
informasjon om inntak for neste skoleår når offentligheten og at søknadsfristen og inntakskriterier
kommer klart frem. Søknadsfristen er 1. november.
3. Gjennomgang av søknader
I løpet av november skal daglig leder gjennomgå de innkomne søknadene. Gjennomgang skal gjøres i
samsvar med kap. 5 og 6 i forvaltningsloven.
4. Meddelelse om inntak
Alle søkere innen søknadsfristen skal underrettes skriftlig om inntakets utfall innen 1. desember.
Melding om inntak av elever skal også sendes til Bergen kommune. Vedtaket kan påklages og søker
skal underrettes om sin klagerett, klagefrist og rett til innsyn i vedtaksbrevet.
5. Supplerende inntak
Dersom det blir ledige plasser på et senere tidspunkt vil det bli foretatt supplerende inntak 10.
februar, 10. juni og 15. august. Søknader som kommer inn etter 1. november registreres som søkere
til supplerende inntak. Søknadsfristen for supplerende inntak er 10. februar, 10. juni og 15. august.
Sist revidert på styremøte 29.10.2020

Dersom det ved supplerende inntak er flere søkere enn skolens kapasitet prioriteres søkere fra
ventelisten pr. 1. november først, deretter prioriteres søkere i samme rekkefølge som under pkt. 1.
6. Endringer av inntaksreglementet
Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende
regler i Privatskoleloven og skolens vedtekter.
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