Kongstun Kristne Friskole
10-årig kristen grunnskole
INNTAKSREGLEMENT FOR KONGSTUN KRISTNE FRISKOLE
§1
Kongstun Kristne Friskole står åpen for alle som oppfyller vilkårene for opptak i tilsvarende offentlig skole. Skolen
har hele landet som inntaksområde. Man søker på skolen sitt søknadsskjema.
§2
Rektor er ansvarlig for opptaket. Dette skal skje i tråd med dette inntaksreglementet og reglene i Friskoleloven § 3-1.
§3
a) Ved forespørsel fra foreldre som ønsker å få barnet sitt inn som elev ved skolen, får foreldrene tilbud om en
informasjonssamtale med rektor. Han skal da gjøre rede for skolen og foreldrene skal bli gjort kjent med skolens
formål og grunnlag. Foreldrene skal også få skolen sin generelle læreplan, skolen sitt reglement etc. Det er en
forutsetning for å ha barna ved Kongstun Kristne Friskole at foreldrene aksepterer skolen sitt ståsted og utviser rimelig
grad av lojalitet dersom de ikke selv står inne for ståstedet til skolen. Dette for at ikke barna skal komme i en
lojalitetsklemme mellom hjem og skole.
b) Ved prioritering skal dette skje i denne rekkefølge: 1. Søsken av elever som allerede er tatt opp ved skolen. 2. Barn
av ansatte ved skolen. 3. Barn av medlemmer i skolens styre- og rådsorganer. Man kan bare vise til slik prioritet når
skriftlig søknad om elevopptak er sendt innen søknadsfristen.
c) Søknader til 1. klasse har søknadsfrist 1. august fem (5) kalenderår før skolestart. Ellers blir søknader håndtert og
elever tatt opp, etter hvert som de søker. Det blir ikke tatt inn elever i 10. klasse etter 1. oktober.
d) Dersom søknadene innen søknadsfristen er flere enn ledige elevplasser, skal man prioritere søknadene etter
kriteriene i pkt. b i denne paragraf, med eventuell loddtrekning i aktuell gruppe. Opptaket skal gjøres slik at det totale
elevtallet skolen er godkjent for ikke skal overskrides, også når man tar hensyn til innvilgede søknader av elever som
ennå ikke har startet på skolen. I tillegg skal man holde seg innenfor det maksimale elevtallet pr. klasse som styret har
vedtatt i forkant av det årlige opptaket. Styret kan i særlige tilfeller gjøre vedtak om inntaksstopp for en viss periode.
§4
Undervisningen i kristendomskunnskap er obligatorisk. Man har ikke anledning til fritak tilsvarende ordningen i den
offentlige skolen. Skolen er opprettet på religiøst grunnlag, jfr. Friskoleloven § 2-1.
§5
Når elevplass er mottatt, skal det betales et beskjedent forskudd på skolepengene etter gjeldende satser. Dette blir ikke
tilbakebetalt dersom en senere frasier seg plassen, men blir da å regne som et administrasjonsgebyr i forbindelse med
elevopptaket
§6
Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Eventuell klage på elevopptaket går via skolen til
Fylkesmannen i Rogaland.
§7
Søknadsskjema blir utformet av rektor, som også til enhver tid avgjør hvilke opplysninger skolen skal be om innenfor
det regelverket som ellers gjelder i slike saker.
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