INNTAKSREGLEMENT FOR NATUR VIDEREGÅENDE SKOLE
1. Søkere fra hele landet med rett til videregående opplæring kvalifiserer til å søke ved skolen.
Ungdom med rett til videregående opplæring prioriteres foran voksne med rett til videregående
opplæring (Friskoleloven § 3-1).
2. Søkerne til Vg1 må ha fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring (Friskoleloven § 3-1,
Forskrift til opplæringsloven § 6-13).
3. Søknad fylles ut på skolens hjemmeside. Søknaden regnes ikke som fullstendig før
dokumentasjon er mottatt. Inntaket baseres på 1. terminkarakterer. Dersom det er søkere som
ikke har fått tildelt skoleplass og har bedre karakterer på vitnemålet enn til 1.termin, gjøres en
ny vurdering.
4. Skolen har karakterbasert inntak. For søkere som ikke har sammenliknbart karaktergrunnlag,
vurderes søknadene individuelt. Søkere som konkurrerer med tallkarakterer tas inn før søkere
som må vurderes individuelt (Forskrift til friskoleloven § 11-10). Inntaket vurderes etter fysisk
kapasitet og skolens pedagogiske personal.
5. Søknadsfrist er 1. mars. Skolen vil fortsette inntaket etter fristen og frem til 30. september
dersom det er ledig kapasitet.
6. Udokumentert fravær etter inntak på Natur videregående skole som har medført bortfall av
statsstøtte til skolen, kan føre til at eleven ikke får fortsette ved skolen det påfølgende skoleår.
7. Vilkåret for inntak til Vg2 er at søkeren har bestått i alle de fag som er fastsatt i læreplanverket
for utdanningsprogrammet på Vg1, også de fagene der det ikke skal settes en
standpunktkarakter. Vilkåret for inntak til Vg3 er at søkeren har bestått i alle de fagene som er
fastsatt i læreplanverket for programområdet på Vg2 og utdanningsprogrammet til Vg1, også de
fag der det ikke skal settes en standpunktkarakter. (Forskrift til opplæringsloven § 6-28, første
ledd).
8. Søkere som ikke oppfyller vilkårene for inntak til Vg2 eller Vg3 etter § 6 i inntaksreglementet
fordi han eller hun ikke har bestått ett eller flere fag, kan likevel tas inn som fulltidselev til neste
nivå dersom rektor etter en helhetlig vurdering finner at dette er forsvarlig. Rektor vurderer om
det er dokumentert at søkeren har den kompetansen som etter læreplanverket er nødvendig for
å følge opplæringen på neste nivå. I vurderingen av om det er forsvarlig skal det vurderes om
søkeren samlet sett har faglige forutsetninger til å følge opplæringen på dette nivået. (Forskrift
til opplæringsloven § 6-37, første ledd).
9. Elever som har fullført Vg1 og/eller Vg2 ved Natur videregående skole har fortrinnsrett til
skoleplass på henholdsvis Vg2 og Vg3 foran søkere fra andre skoler. Søkere fra andre skoler
rangeres etter karakterer.
10. Søkere til Vg1 som har dokumentert særlig interesse for de fagområdene som tilbys ved skolen,
har fortrinnsrett foran søkere med ellers like kvalifikasjoner for inntak.
11. Hvis det innen søknadsfristen er flere kvalifiserte søkere enn skolen har plasser til, vil de som
ikke tilbys plass settes på venteliste rangert etter kriteriene over. For søkere som har like
kvalifikasjoner, foretas loddtrekning.
12. Søknader innkommet etter søknadsfristens utløp blir rangert sammen med søkerne som står på
venteliste.
13. Dersom det er ledige plasser etter skolestart tas det inn elever fra venteliste, jf. punkt 10 og 11.
14. Skolen kan ta inn voksne uten rett til videregående opplæring med et antall fastsatt av
Kunnskapsdepartementet (Friskoleloven § 3-1, femte ledd og Forskrift til friskoleloven
§ 11-3). Søkere med rett til videregående opplæring har fortrinnsrett foran voksne søkere uten
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rett til videregående opplæring. Hjemfylket skal vurdere realkompetansen til voksne søkere før
de kan tas inn som elever ved skolen.

ANTALL ELEVER SOM TAS INN
Det tas maksimalt inn 300 elever.

OM AKSEPT AV SKOLEPLASS
Søkere som har tatt imot skoleplass, men ikke møter til første skoledag uten å gi skolen beskjed,
kan miste sin skoleplass uten varsel.

SAKSBEHANDLING AV SØKNADER TIL SKOLEN
•

Skolen har en inntakskomité som består av rektor, undervisningsinspektør, inspektør og
rådgiver ved skolen.

•

Det er rektor eller den rektor bemyndiger som har myndighet til å avgjøre søknader i henhold
til reglementet.

•

Melding om resultat av inntaksmøtet sendes i brev til den enkelte søker.

Tildeling av og avslag på skoleplass er et enkeltvedtak, jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) § 2. Enkeltvedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Klageinstans er
Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen sendes via skolen innen 3 uker etter at svarbrev om skoleplass er
mottatt.
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