
 

 

Inntaksreglement for Kongsvinger Montessoriskole SA 
 
Gjelder fra 4.12.22 
 
1 § Inntaksreglement 
Inntak av elever til Kongsvinger Montessoriskole skjer i henhold til gjeldende bestemmelser i 
privatskoleloven og til skolestyrets fastsatte inntaksreglement. 
 
2 § Hovedregler 
Skolestyret må forut for inntaket hvert skoleår fatte et enkeltvedtak for antall elever til den 
aldersblandede gruppen. 
 
Kongsvinger Montessoriskole SA har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle 
som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole (jfr. Privatskoleloven §3-1 og 
Opplæringsloven §2-1 tredje ledd og §3-1 første ledd) 
 
Inntakskomiteen avgjør hvilke barn som tas inn etter inntaksreglementet §2 del 1 og det 
utarbeides en skriftlig innstilling til elevplasser og eventuelt ventelisteplasser.  
 
Vedtak om tildeling eller avslag om skoleplass skal begrunnes og meddeles skriftlig til den 
enkelte søker etter styrebehandling. Søkere som har fått avslag på plass, skal opplyses om 
klagerett i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI og en klage sendes til inntakskomiteen. 
Skolestyret er øverste klageinstans ved Kongsvinger Montessoriskole SA. Statsforvalteren er 
øverste klageinstans. 
 
Søknad om skoleplass skal skrives på eget skjema. Skjema finnes på hjemmesiden eller kan 
fås i papirformat ved henvendelse til Kongsvinger montessoriskole.  
 
§ 3 Inntakskomité 
Kongsvinger Montessoriskole SA har en inntakskomité som består av tre medlemmer. Et 
medlem er skolens daglige leder, et medlem representerer skolestyret og et medlem skal 
være ansattes representant. Skolestyret velger sin representant til inntakskomiteen.  
 
Et skriftlig forslag om inntak legges frem til skolens styre for endelig avgjørelse om inntaket.  
 
§ 4 Prioriterte inntakskriterier 
Elever ved barneskoletrinnet ved Kongsvinger montessoriskole vil automatisk gå over i 
ungdomsskolen, med mindre foresatte gir en skriftlig oppsigelse av skoleplassen innen 1. 
april samme år.  
 
Søkere til ungdomstrinnet må ha bakgrunn fra montessoriskole. 
 
Øvrig elevinntak skjer etter følgende prioritering:  

1. Søkere til 1. trinn  
2. Barn som har søsken på skolen 
3. Barn av ansatte 
4. Barn fra andre montessoribarnehager og montessoriskoler 
5. Dersom et kjønn er underrepresentert, vil barn av dette kjønn kunne bli prioritert. 

 
I de tilfeller hvor flere barn stiller likt i henhold til ovennevnte kriterier, vil inntak avgjøres ved 
loddtrekning. 
 



 

 

Inntakskomiteen utarbeider en prioritert venteliste som tas i bruk dersom en eller flere av 
elevene som har fått tilbud om plass ikke ønsker å benytte tilbudet. Dersom det etter 
hovedopptaket er ledig kapasitet ved skolen vil det være løpende inntak frem til 1. oktober. 
 
§ 5 Søknadsfrist 
Søknadsfristen er den 15. januar for nytt skoleår med oppstart til høsten samme år.  
 
Melding om inntak eller plass på prioritert venteliste skal finne sted innen fire uker etter 
søknadsfristen. Søkerne har to ukers frist for å gi tilbakemelding på om de tar plassen.  
 
§ 6 Endring av inntaksreglement 
Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av 
gjeldende regler i privatskoleloven og skolens vedtekter. 


