Inntaksregler for Steinerskolen i Ås
Steinerskolen i Ås er godkjent av Utdanningsdepartementet som et faglig/pedagogisk
alternativ til den offentlige skole.
Daglig leder har ansvar for inntaket.
Steinerskolen i Ås har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller
vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. privatskoleloven § 3-1. Etter
privatskoleloven § 3–1 sjette ledd er avgjørelse om inntak (innvilgelse eller avslag) et
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. En eventuell klage skal sendes til skolen.
Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hvordan søke?
Hoved inntaket Søknadsfrist for 1. klasse er 1.desember, inntakskomiteen kan være
åpen for søkere som kommer etter fristen. Søkere som blir tilbudt plass må skriftlig
akseptere plassen innen 15.desember. Aksepten må underskrives av begge
foresatte dersom begge har foreldreansvar.
2. - 10. klasse Søknadsfrist for 2. - 10. klasse er 1. mars. Tilbudt plass må
aksepteres og bekreftes innen 15.mars. Aksepten må underskrives av begge
foresatte dersom begge har foreldreansvar.
Søknad til Steinerskolen i Ås skal være skriftlig, og skolens søknadsskjema skal
benyttes. Du finner søknadsskjemaet her (eller ved å henvende deg til skolen):
http://www.aas.steinerskole.no/wpcontent/uploads/2019/06/S%C3%B8knadsskjema.pdf
Søknaden skal inneholde opplysninger om: Elevens navn, fødselsdato (6 siffer),
adresse og klassetrinn det søkes til. Foresattes navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, samt underskrift av begge foresatte ved felles foreldreansvar.

Inntaksprosedyre
Når skolen mottar søknaden, blir den registrert og bekreftet mottatt av daglig leder.
Ved ledig plass inviteres søkerens foresatte (og søkeren) til informasjonssamtale. På
inntakssamtalen blir det informert om skolens pedagogikk og metode og det er
mulighet for søkerne å stille spørsmål.
Det holdes to egne informasjonsmøter i løpet av høsten for 1.klasse. Søkere som
ønsker inntakssamtale i tillegg kan be om det.
Skolens styre har muligheten til å stenge inntaket i bestemte klasser for et definert
tidsrom. Inntaksstopp vil da gjelde for alle søkere til angjeldende klasse. Informasjon
om hvor vidt inntaket for konkrete klasser er stengt legges ut på skolens hjemmeside.
Kun i tilfelle av oversøkning tas barn inn i følgende rekkefølge:

1. barn som har søsken på skolen rangert etter dato for mottagelsen av
påmeldingsskjema.

2. barn som har barnehagetilbud ved en steinerbarnehage rangert etter
hvor lenge de har hatt denne barnehageplassen.

3. barn uten søsken på skolen rangert etter dato for mottagelse av
påmeldingsskjema.
I de tilfellene hvor 2 eller flere søkere står helt like i forhold til inntakskriteriene skjer
avgjørelsen ved loddtrekning.

Vedtatt i styremøtet 25.06.2019.

