
	

	

 

 
Inntaksreglement ved daVinci Montessoriskole (jf. Friskolelova § 3-1.) 

 
Inntak av elever til skolen skal skje i samsvar med de til en hver tid gjeldende bestemmelser i friskolelova og det som av 
styret er fastsatt som inntektsreglement. Skolestyret avgjør etter anbefaling fra skolens ledelse hvor mange elever skolen har 
kapasitet til hvert skoleår. 
 
Søknaden om skoleplass gjelder for hele utdanningsløpet 1.-10. trinn eller frem til plassen sies skriftlig opp. 
 

1. 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. 

2. Gjennomgang av søknader 
I løpet av november skal rektor gjennomgå de innkomne søknadene. Gjennomgangen skal gjøres i samsvar med kap. 5 og 6 
i forvaltningsloven. 

3. Hovedinntaket 1. november 
Ved overtallighet vil vi prioritere søkerne i følgende rekkefølge, jfr. Privatskoleloven § 3-1 tredje ledd: 
 

Inntak til 1-7. trinn: 
1. Søkere som er barn av ansatte. 
2. Søkere med søsken ved skolen 
3. Søkere som kommer fra Montessoribarnehage/ andre Montessoriskoler. 
4. Søkere bosatt i Bergen kommune. 

Inntak 8.-9.trinn	
1.Søkere fra daVinci Montessoriskole. 
2. Søkere som er barn av ansatte. 
3. Søkere med søsken ved skolen.	
4.Søkere fra andre Montessoriskoler.	
5. Søkere bosatt i Bergen kommune. 

 
4. Søkere som stiller likt etter prioriteringer 
Dersom to eller flere søkere står likt innenfor en prioriteringskategori i punkt 3, skal inntakskomitéen ta hensyn til 
kjønnsfordelingen i gruppen og dokumentert  kunnskap om og interesse for skolen samt foreldres motivasjonsbrev.  

Som eksempel kan nevnes foresatte som selv er utdannet montessoripedagoger, medlemskap i Montessori Norge,  
deltakelse på introduksjonskurs i montessoripedagogikk på daVinci Montessoriskole ell. Foresatte må selv opplyse om slike 
forhold på søknadsskjemaet.  



	

	

5. Kunngjøring av inntak av elever  
Alle søkere innen inntaksfristen skal underrettes skriftlig om inntakets utfall 01.12. Vedtak om inntak fattes av rektor etter 
fullmakt fra styret.  
 
Avgjørelsen om inntak eller avslag er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens § 2. Vedtaket kan påklages og søker 
skal underrettes om sin klagerett og klagefrist i vedtaksbrevet. Fylkesmannen er klageinstans. 
 
6. Prioritert venteliste 
Som ledd i gjennomgangen av søknadene (pkt. 4) skal det hvert enkelt år legges fram en prioritert venteliste som skal 
leggest til grunn dersom en eller flere av de inntatte elevene likevel ikke ønsker å nytte plassen. 
 
Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass på skolen, skal ventelisten bli lagt til grunn for nye inntak. 
 
Ventelisten annulleres 01.09. for det gjeldende skoleåret.  
Alle som har stått på venteliste må da søke plass på nytt for det neste skoleåret 
 
7. Stans i inntaket 
Inntaket stanses hvert år 01.09 
 
Inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldene regler i friskolelova og skolen sine 
vedtekter.             
 
Vedtatt av styret 31.05.22 


