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Inntaksreglement 
 

2. desember 2019 
 
 
 
§ 1 Inntaksområde 
Oasen skole har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller vilkår for 
inntak i offentlig skole.  
 
 
§ 2 Prioriteringsrekkefølge  
Rektor fatter vedtak om inntak i henhold til de pålegg Friskolelova § 3 -1 setter. Følgende 
prioriteringsrekkefølge brukes dersom kapasiteten er for liten i forhold til søkermassen:  

1. Søkere som tidligere har vært elever, men har vært borte pga. utenlandsopphold. 
2. Søkere som har søsken ved skolen.  
3. Søkere som er medlem i en av eiermenighetene. 
4. Søkere som har foresatte som er ansatt ved skolen.  
5. Søkere til 1. trinn som er barnehagebarn i en av eiermenighetenes barnehager.  
6. For søkere som har søkt innen søknadsfristen, foretas loddtrekning mellom søkere 

som stiller likt. 
7. Søkere som har søkt etter søknadsfristen prioriteres etter dato for innkommet 

søknad. 
 
§ 3 Klageinstans  
Det er forvaltningslovens regler om enkeltvedtak som gjelder ved vedtak om inntak. 
Fylkesmannen i Vest-Agder er klageinstans dersom en søker ønsker å klage på vedtak 
om inntak til skolen. Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunktet vedtaket er kommet 
fram til vedkommende part. Klagen sendes til skolen. 
 
§ 4 Søknadsfrist og inntak  
Søknadsfrist for hovedinntak for neste skoleår er 1. mars. Hovedinntaket skjer innen 1. 
april. Etter hovedinntaket tas det opp elever fortløpende dersom det fremdeles er ledige 
plasser. For elever med større behov for tilpasninger, gjøres inntak når personalressursen 
er på plass. Disse elevene beholder likevel sin plass i køen dersom det er mangel på 
plasser. 
 
1. trinn har to inntak. Innskrivning starter i november. Alle som skriver seg inn innen 15. 
desember er med i 1. inntak og får svar på søknaden innen 20. desember. Etter det 
gjelder samme søknadsfrist som for øvrige trinn. 
 
For 10. trinn er det åpent for inntak frem til og med 1. oktober. Faller høstferie på denne 
dagen, må inntak skje uken forut.  
 
Inntaket er kun gyldig etter at skriftlig melding er gitt av skolen og skolen har mottatt 
skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte om at de har tatt imot skoleplassen.  
 
 
 
Vedtatt av styrene for alle Oasen-skolene i desember 2019. 


