
Beskrivelse Ansvarlig Når?

Nye 1.klassinger Bekreftelse på mottatt søknad, og informasjons om 

inntaksrutiner.     Kontorleder
1 uke etter 

mottak

Søknader etter 

1.inntak

Bekreftelse på mottatt søknad, informasjon om inntaksrutiner, og 

invitasjon til samtale. Kontorleder
innen 3 

virkedager.

Søknader i skoleåret 

inntil 15/9

Bekreftelse på mottatt søknad, og invitasjon til samtale.
Kontorleder

innen 3 

virkedager.

Søknader i skoleåret 

etter 15/9

Avslag på skoleplass, grunnet inntaksstopp etter 15/9.      

1.klassinger åpent hele året, mottar bekreftelse på mottatt 

søknad og invitasjon til samtale.
Kontorleder  

innen 3 

virkedager.

1.November Første inntak er første november, eller første virkedag etter. Daglig leder

Prosedyre
Inntakskomitè består av daglig leder, pedagogisk leder, og 

spes.ped.koordinator. Klasselærerer konfereres ved behov.

Samtaler holdes fortløpende, i forkant av vedtak. Daglig leder og 

en til fra inntakskomitè er med i samtalen.
Daglig leder

Bekreftelse på tildelt skoleplass sendes pr post. Kontorleder  
Fortløpende 

etter 1.mars

Etter 1.mars er det fortløpende inntak og behandling. Daglig leder

Dersom det er ledige elevplasser inviteres foresatte til samtale. 

Avholdes før vedtak.
Daglig leder

Bekreftelse på tildelt skoleplass sendes pr post. Kontorleder  

Inntak til 1.klasse hele året.

Inntak til øvrige klasser frem tom 15/9.

Invitasjon til samtale med daglig leder og ped.leder fortløpende 

frem til medio september. Avholdes før vedtak.   

Søknad må være skolen i hende senest 15/9.

Bekreftelse på tildelt skoleplass sendes pr post. 
Kontorleder  

Et avslag på søknad om skoleplass er et enkeltvedtak som etter 

forvaltningsloven § 28 kan påklages.

Klage
Klagefrist er 3 uker fra tidspunktet avslaget er kommet frem, jf.  

forvaltningsloven § 29.

Klageinstans Klagen sendes skolen, og behandles i styret. Styreleder

Dersom avslaget opprettholdes, er neste klageinstans 

Fylkesmannen.

18.11.2020

Inntak i inneværende 

skoleår

Påfølgende inntak - 

før skolestart

- Søkeren kommer fra annen steinerskole

- Søkeren har allerede søsken ved skolen

- Søkeren er barn av ansatt

- Dersom søkere stiller likt avgjøres inntak ved loddtrekning. 

Eleven er formelt tatt inn ved skolen når kontrakt er underskrevet 

og levert skolen.

2. inntak er 

1.mars

 Inntak av nye elever

Steinerskolen Gjøvik-Toten

Søknad mottas

Daglig leder

Fortløpende   

Inntakskomitè Fortløpende

Avslag

Oversøking
Prioriteringsrekke- 

følge ved oversøking:

Steinerskolen Gjøvik – Toten er et faglig/pedagogisk alternativ med egen godkjent læreplan. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i 

offentlig skole, og har hele landet som inntaksområde, jf. friskolelova § 3-1 første ledd og opplæringslova § 2-1 tredje ledd. Søknad om skoleplass skal 

behandles etter forvaltningslovens regler. 

Inntak av elever er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b). Daglig leder fatter vedtak om inntak.

Etter at eleven er tatt inn, kan klasselærer, med skriftlig tillatelse fra foresatte,  innhente nødvendige opplysninger om eleven, der det er behov for det, 

fra den skolen barnet har gått på.

1.inntak

Formaliteter


