INNTAKSREGLEMENT FOR DROTTNINGBORG VIDEREGÅENDE SKOLE
1.0

GENERELLE BESTEMMELSER OG LOVHENVISNINGER

1.1

Inntaksreglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova (PSL) § 3-1 tredje ledd, er vedtatt av skolens
styre i møte 29.11.2014 og gjøres gjeldende fra og med inntaket til skoleåret 2015-2016.

1.2

Drottningborg VGS har hele landet som inntaksområde og står åpen for alle som fyller vilkårene for
inntak i tilsvarende offentlige skoler, med de begrensninger som gjelder for voksne søkere, jfr PSL § 3-1
andre ledd.

1.3

Dersom det er flere søkere enn antall elevplasser på et trinn, er det skolen som i samsvar med dette
reglementet avgjør hvem av søkerne som skal tas inn, jfr PSL § 3-1 tredje ledd fjerde punktum. Rektor er
ansvarlig for inntaket og kontaktperson ved spørsmål eller klage.

1.4

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og departementet ved Fylkesmannen i
Aust-Agder er klageinstans, jfr PSL § 3-1 sjette ledd. Skriftlig klage sendes via skolen.

2.0

SKOLENS REGLER FOR INNTAK

2.1

Søknad om inntak sendes på skolens søknadsskjema enten i papirutgave eller elektronisk via
hjemmesiden. Søknadsfristen er 1. mars, og inntak skjer på grunnlag av karakterene fra
halvårsvurdering i desember/januar. Søknader innkommet etter fristen vil bli behandlet, men søkeren
plasseres foreløpig under den aktuelle ventelisten. Ved ledige plasser etter 1. august vil vi ta hensyn til
sene søknader på linje med øvrige søkere på venteliste.

2.2

Alle som ønsker skoleplass må søke om nytt inntak for hvert skoleår. Unntak gjelder for inntak på
særskilte vilkår, jfr pkt 3.1

2.3

Skoleplass gis normalt kun til heltidselever som følger ordinær fagplan og velger programfag som skolen
tilbyr. Klasseromskapasiteten tilsier at vi for tiden har normalt følgende maksimale antall skoleplasser:
Vg1: 64, Vg2: 58, Vg3: 64 og 3PB: 18. Situasjonen i internatet kan påvirke antall plasser, jfr pkt 3.3.

2.4

Drottningborg har vanligvis flere søkere enn antall skoleplasser på de ulike trinnene. Rangering av
søkerne skjer etter gjennomsnittet av karakterene som beskrevet i pkt 2.5 og 2.6, jfr pkt 3.0.

2.5

Inntak til Vg1
Til grunn for poengberegning og rangering legges gjennomsnittet av karakterene i samtlige fag fra
ungdomsskolen. Ved lik poengsum gjennomføres rangering etter loddtrekning, etter at hensyn til
internatplassene er tatt, jfr pkt 3.2. Søkerens valg av fremmedspråk kan av hensyn til gruppestørrelsene
påvirke rangeringen.

2.6

Inntak til Vg2 og 3PB
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 har fått IV eller karakteren 1 i tre eller flere fag, har normalt ikke grunnlag for å bli tatt inn på
neste trinn.
Søkere som har gått VG1 på Drottningborg får et tillegg på 0,1 lagt til gjennomsnittskarakteren, under
forutsetning av å ha gjennomført og bestått i alle fag.
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For øvrig gjennomføres eventuell loddtrekning som beskrevet i punkt 2,5.
2.7

Inntak til Vg3
Elever som har gått VG2 på Drottningborg og de tre elevene som tar Vg2 gjennom det offentlig
godkjente utvekslingsprogrammet med Lincoln Lutheran High School, prioriteres ved inntak på VG3,
under forutsetning av at søkeren ikke har fått IV eller karakteren 1 i tre eller flere fag. Ved ledige plasser
gjelder fremgangsmåten beskrevet i punkt 2.6. For øvrig gjennomføres eventuell loddtrekning som
beskrevet i punkt 2,5.

3.0

SÆRLIGE FORHOLD

3.1

To plasser pr klasse på Vg1 og i klassen 3PB forbeholdes til eventuelle søknader på særskilte vilkår
hvor søkeren:



legger ved dokumentasjon på innvilget spesialundervisning på 10. årstrinn, til inntak på 3PB gjelder
tilsvarende for vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram, eller
legger ved dokumentasjon fra lege, psykolog, skolerådgiver eller tilsvarende, på psyko-sosiale
problemer som gjør at det er viktig å gå og bo på internatskole generelt eller på Drottningborg VGS
spesielt.
Ytterligere to plasser pr klasse forbeholdes til eventuelle søkere på særskilte vilkår som det aktuelle året
har sine foreldre i utenlandstjeneste for skolens eierorganisasjon, Norsk Luthersk Misjonssamband, eller
som av samme grunn har gjennomgått 10. årstrinn i utlandet.
Dersom skolen mottar flere søknader på særskilte vilkår enn disse angitte plassene, avgjøres inntaket
ved loddtrekning. De søkerne som ikke får plass etter denne regelen (pkt 3.1), blir overført til det
ordinære inntaket. Vedtak om inntak på særskilte vilkår gir rett til å fullføre utdanningen ved
Drottningborg VGS innenfor normal tid, eventuelt med tillegg av rett til utvidet tid avgitt av søkerens
hjemfylke.
Søknadsfrist etter denne regelen (pkt 3.1) er 1. februar.

3.2

Høyt og udokumentert fravær som medfører bortfall av statsstøtte til skolen, vil føre til at man plasseres
nederst på søkerlisten for påfølgende skoleår.

3.3

Drottningborg VGS er en internatskole. Ved ellers tilnærmet lik poengsum kan kapasiteten i internatet
tillegges vekt ved inntak.
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