INNTAKSREGLEMENT
ØYA VIDEREGÅENDE SKOLE
Vedtatt av styret for skolen 19.03.14 (sist justert 21.august 2017)
A.

Inntakskriterier

1.

Dette reglementet er gitt i medhold av Friskolelovens paragraf 3-1, og regulerer inntaket
av elever til kurs som staten yter tilskudd til etter Friskoleloven. Øya videregående skole
har hele landet som inntaksområde. Elever med ungdomsrett (Opplæringslovens § 3-1)
og elever med voksenrett (Opplæringslovens § 4A-3) har rett til skoleplass så langt
skolens kapasitet rekker. Inntak av elever uten slik rett er begrenset til et antall på 7.

2.

Vilkår for opptak til de enkelte programområdene er beskrevet i læreplaner for de
aktuelle programområdene.

2a

Inntaksvilkår til vg1 naturbruk, vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg1 studiespesialisering
er gjennomgått 10-årig (9-årig) grunnskole eller tilsvarende. Som tilsvarende regnes
annen fullført grunnskole fra Norge, fullført tilsvarende grunnskole i annet land eller
tilsvarende realkompetanse.
Vurdering av realkompetanse foretas av heimfylket (Friskolelovens § 3-1).

2b

Inntaksvilkår til vg2 landbruk og gartnernæring og vg2 heste- og hovslagerfag er fullført
og bestått vg1 naturbruk.
Inntaksvilkår til vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag er fullført og bestått vg1
naturbruk eller vg1 bygg- og anleggsteknikk.
Inntaksvilkår til vg2 byggteknikk er fullført og bestått vg1bygg- og anleggsteknikk.
Inntaksvilkår til vg2 studiespesialisering er fullført og bestått vg1 studiespesialisering.
Vurdering av realkompetanse foretas av heimfylket (Friskolelovens § 3-1).

2c

Inntaksvilkår til vg3 landbruk er bestått vg2 landbruk og gartnernæring.
Inntaksvilkår til vg3 studieforberedende naturbruk er bestått vg2 innen
utdanningsprogram for naturbruk.
Inntaksvilkår for inntak til vg3 studiespesialisering er fullført og bestått vg2
studiespesialisering.
Inntaksvilkår til vg3 påbygging til generell studiekompetanse er bestått vg2 fra et
yrkesfaglig utdanningsprogram eller oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fageller svennebrev).
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Vurdering av realkompetanse foretas av heimfylket (Friskolelovens § 3-1).

B.

Prioritering (poengberegning)

Poengsum (karakterpoeng + tilleggspoeng) regnes ut etter reglene nedenfor. Ved beregning av
karakterpoeng kan terminkarakterer fra siste termin før søknadsfrist legges til grunn hvis
vitnemål ikke foreligger.

1.

Vg1 naturbruk og vg1 bygg- og anleggsteknikk

Søkere med rett til opplæring prioriteres foran andre søkere. Ungdomsrett (Opplæringslovens §
3-1) prioriteres foran voksenrett (Opplæringslovens § 4A-3). I tillegg legges tallkarakterer fra
grunnskole til grunn for ytterligere poeng. Karakterer i følgende 11 fag summeres: KRL, norsk
skriftlig, norsk muntlig, engelsk, matematikk, samfunnsfag, natur- og miljøfag, kunst og
håndverk, musikk, heimkunnskap, kroppsøving. I fag med flere karakterer beregnes
gjennomsnittskarakter.
Bokstavkarakterer fra ungdomsskolen gir følgende poeng:
Svært godt
=
6 poeng
Meget godt
Godt
=
3,5 poeng
Nokså godt
Lite godt
=
1 poeng

=
=

5 poeng
2 poeng

Inntaket skjer etter poengrekkefølge. Rekkefølgen kan likevel fravikes for at internatkapasiteten
skal kunne utnyttes optimalt.
2.
Vg2 landbruk og gartnernæring, vg2 heste- og hovslagerfag og vg2 anleggsgartner- og
idrettsanleggsfag
Søkere med rett til opplæring prioriteres foran andre søkere. Ungdomsrett (Opplæringslovens §
3-1) prioriteres foran voksenrett (Opplæringslovens § 4A-3).
I tillegg legges tallkarakterer fra vg1 til grunn for ytterligere poeng. Det beregnes gjennomsnitt
av karakterer i alle obligatoriske fag. Verdi multipliseres med 10. Manglende fag blir beregnet
med tallverdien 0.
Inntaket skjer etter poengrekkefølge. Rekkefølgen kan likevel fravikes for at internatkapasiteten
skal kunne utnyttes optimalt.

3.
Vg3 studieforberedende naturbruk, vg3 landbruk, vg3 påbygging til generell
studiekompetanse
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Søkere med rett til opplæring prioriteres foran andre søkere. Ungdomsrett (Opplæringslovens §
3-1) prioriteres foran voksenrett (Opplæringslovens § 4A-3).
Ved inntak til vg3 påbygging til generell studiekompetanse prioriteres elever fra andre
utdanningsprogram foran elever fra naturbruk. Det settes av inntil 2 plasser for søkere som har
godkjent fagbrev eller tilsvarende tidligere (dvs. PBPBY4----). Elever Vg3 landbruk prioriteres
foran andre søkere til disse plassene.
I tillegg legges tallkarakterer fra vg2 til grunn for ytterligere poeng. Karakterpoeng gis som
gjennomsnittet av karakterer i alle obligatoriske fag på vitnemålet multiplisert med 10.
Inntaket skjer etter poengrekkefølge. Rekkefølgen kan likevel fravikes for at internatkapasiteten
skal kunne utnyttes optimalt.
C.

Om inntak og søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. Elever søker primært gjennom VIGO, etter fristen kan man levere
søknad som papirsøknad. Elever som har søkt innen fristen prioriteres. Elever fra Sør-Trøndelag
får tilbud om plass gjennom samarbeid med fylkeskommunen medio juni. Inntaket av andre
elever starter ca 1. mai.
Inntaket avsluttes når kapasiteten er fylt opp, senest innen 1. oktober. Etter dette skjer inntak
kun i form av overgang fra tilsvarende utdanning ved annen skole.
D.

Om inntaksvedtaket

Rektor har myndighet til å foreta vedtak om inntak. For søkere fra Sør-Trøndelag reguleres
dette gjennom en samarbeidsavtale. Det er likevel rektor som har avgjørelsesmyndigheten.
E.

Klageadgang

Avgjørelse om inntak er etter Friskolelovens § 3-1 sjette ledd et enkeltvedtak etter
forvaltningsloven som kan påklages. Klageinstans er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagen
sendes skolen innen 10 dager etter at vedtaket er kunngjort.
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