INNTAKSREGLER FOR GJENNESTAD VIDEREGÅENDE SKOLE
Vedtatt av styret 18.11.2021 og gjøres gjeldende fra skoleåret 2022-2023

A. Generelle bestemmelser og lovhenvisninger
Virkeområde
Dette reglementet er gitt i medhold av friskolelova § 3-1 første ledd, og regulerer inntaket av elever
til programområder som staten yter tilskudd til etter friskolelova. Skolen har hele landet som
inntaksområde. Skolen er åpen for alle som fyller vilkår for inntak i tilsvarende offentlig skole.
Gjennestad videregående skole er også godkjent for å ta opp elever uten lovfestet rett etter §11-3 i
forskrift til friskolelova.
Skolepenger
Gjennestad videregående skole har skolepenger. Ved aksept av skoleplass forplikter elevene seg til å
betale gjeldende sats for skolepenger. Manglende betaling av skolepenger vil medføre at kravet
oversendes til inkasso. For elever under 18 år er det foresatte som hefter for gjelden.
Opptaksmyndighet
Rektor står ansvarlig for å utferdige enkeltvedtak, jf. Forvaltningslova § 2 i forbindelse med opptak.
Dette gjelder både for søkere som tas opp og de som ikke får plass.
Enkeltvedtak om inntak, evt. avslag sendes skriftlig til den enkelte søker.
Rektor er kontaktperson ved spørsmål eller klage. Kunnskapsdepartementet v/Statsforvalteren i
Vestfold og Telemark er klageinstans, etter friskolelova §3-1 sjette ledd. Skriftlig klage sendes via
skolen. Klagefristen er tre uker.
Opptak, søknadsfrist 1.februar/1. mars
I følge friskolelova skal søkere med rett til opplæring etter opplæringsloven prioriteres før andre
søkere. Gjennestad har følgende prioriteringskriterier:
1.
2.
3.
4.

søkere med ungdomsrett med fortrinnsrett til Vg1. Søknadsfrist 1. februar
søkere med ungdomsrett med individuell vurdering til Vg2 og Vg3. Søknadsfrist 1. februar
Søkere med ungdomsrett
søkere med voksenrett

Dersom det er flere elevplasser enn søkere under punkt 1 til 4:
5. søkere uten rett som er realkompetansevurdert eller formalkompetansevurdert.
Det søkes gjennom Vigo eller på skolens søknadsskjema elektronisk via hjemmesiden.
Søkere til prioritert vg1 under punkt 1 må ha rett til spesialundervisning og være vurdert til å ha
særlig behov for et særskilt utdanningsprogram av sakkyndig instans jf. Opplæringslova § 3-1, sjette
ledd. De skal tas inn på grunnlag av den sakkyndige vurderingen.
Søkere etter punkt 2 må ha behov for spesialundervisning, og ha fullført Vg1 eller vg2. Søkeren tas
inn på et programområde på vg2 eller vg3 som bygger på det videregående trinn 1 som søkeren har
gjennomgått. Søkeren skal tas opp etter en individuell vurdering. Vurderingen baseres på en
sakkyndig vurdering og elevens prioritering. (Jf. Forskrift til Opplæringslova § 6-35).
For søkere etter punkt 3 og 4 konkurrerer søkerne seg inn etter poeng. Nærmere om
poengberegning se punkt B.

Søkere etter punkt 5. Søkeren kan tas inn etter realkompetansevurdering foretatt av elevens
hjemfylke eller en formalkompetansevurdering foretatt av rektor for elever mellom 19 og 24 år, jf
friskolelova § 3-1, 2. ledd og forskrift til friskolelova §11-2 tredje ledd.
B. Poengberegning
Ved beregning av karakterpoeng kan terminkarakterer for 1. termin legges til grunn hvis
sluttdokumentasjon ikke foreligger.
Søkere uten tallkarakterer eller sammenlignbart karaktergrunnlag (utenlandsk vitnemål,
steinerskole) vurderes individuelt på grunnlag av en uttalelse fra den skolen eleven kommer fra.
Voksne søkere uten rett må realkompetansevurderes/formalkompetansevurderes før inntak.
Ved inntak til videregående trinn 1 blir vitnemål fra grunnskolen lagt til grunn.
Ved inntakt til videregående trinn 2 og 3 er det karakterer fra kurset i videregående skole som gir
grunnlag for inntak. For søkere som er i gang teller karakterene fra siste termin altså 1. termin.
Til grunn for poengberegning og rangering legges gjennomsnittet av karakterene i samtlige fag fra
det foregående trinn, inkludert fag som er gitt «ikke vurdert» (IV). Søkere som mangler tre eller flere
standpunktkarakterer må søke individuelt til 1.februar.
Tilleggspoeng:
Et eller flere år ved Gjennestad gir 0,3 tilleggspoeng, dersom man følger normalt utdanningsløp. Det
gis ikke ekstrapoeng ved inntak til Vg3 studieforberedende påbygg.
C. Søknadsfrister
Søknader som kommer innen fristen 1. mars behandles i 1.inntak som normalt vil være i løpet av
mars.
Det er mulig å søke om plass etter fristen 1. Mars. Søknader som kommer etter fristen prioriteres
foreløpig etter de som har søkt til fristen og som står på venteliste. Ved ledige plasser etter 1. august
vil vi ta hensyn til sene søknader på linje med øvrige søkere på venteliste.
Fravær utover 20 skoledager pr. 1. april gir grunnlag for ikke prioritet ved inntak til nye kurs.

