Inntaksreglement – Øya videregående skole
Vedtatt av styret for skolen 24.11.2021
§1

Generelt om inntak
Øya videregående skole har hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som
fyller vilkårene for inntak til tilsvarende offentlig skole, jf. friskoleloven § 3-1.
Inntaket avsluttes når kapasiteten er fylt opp, senest innen 1. oktober.
Inntak av elever skjer i tråd med reglementet.

§2

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars. Elever søker primært gjennom VIGO. Elever fra Trøndelag får tilbud om
plass gjennom samarbeid med fylkeskommunen medio juli. Inntaket av elever fra andre fylker
starter i april.

§3

Grense for inntak
Skolens kapasitet avgjør hvor mange elever som kan tas inn. Skolestyret fastsetter
kapasitetsgrensene på ulike årstrinn i god tid før inntak.

§4

Prioriteringer ved inntak
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.
Inntak på Vg1
Søkere med rett til opplæring prioriteres foran andre søkere. Ungdomsrett (Opplæringslovens §
3-1) prioriteres foran voksenrett (Opplæringslovens § 4A-3). Hvis det er flere søkere med
ungdomsrett enn skolen har kapasitet til å ta inn, vil søkerne tas inn etter karakterpoeng fra
grunnskolen. For søkere fra andre fylker enn Trøndelag vil førsteinntaket basere seg på
karakterer fra første halvårsvurdering, samt standpunktkarakterer fra 8. og 9. trinn. For søkere
fra Trøndelag vil det være standpunkt som gjelder. Etter førsteinntaket vil det være
standpunktkarakterene som gjelder, uavhengig av hjemfylke.
2.
Inntak på Vg2
Søkere med rett til opplæring prioriteres foran andre søkere. Ungdomsrett (Opplæringslovens §
3-1) prioriteres foran voksenrett (Opplæringslovens § 4A-3).
Hvis det er flere søkere med ungdomsrett enn skolen har kapasitet til å ta inn, vil søkerne tas inn
etter karakterpoeng fra Vg1. For søkere fra andre fylker enn Trøndelag vil førsteinntaket basere
seg på karakterer fra første halvårsvurdering. For søkere fra Trøndelag vil det være standpunkt
som gjelder. Etter førsteinntaket vil det være standpunktkarakterene som gjelder, uavhengig av
hjemfylke.
Elever som har gått Vg1 på Øya videregående skole vil prioriteres foran andre søkere, så lenge
de har ungdomsrett, har udokumentert fravær under 20 dager og har bestått alle fag på Vg1.
3.

Inntak på Vg3

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.
Hvis det er flere søkere med ungdomsrett enn skolen har kapasitet til å ta inn, vil søkerne tas inn
etter karakterpoeng fra Vg2, samt standpunktkarakterer fra Vg1. For søkere fra andre fylker enn
Trøndelag vil førsteinntaket basere seg på karakterer fra første halvårsvurdering. For søkere fra
Trøndelag vil det være standpunkt som gjelder. Etter førsteinntaket vil det være
standpunktkarakterene som gjelder, uavhengig av hjemfylke.
Elever som har gått Vg2 på Øya videregående skole vil prioriteres foran andre søkere, så lenge
de har ungdomsrett, har udokumentert fravær under 20 dager og har bestått alle fag på Vg1 og
Vg2, samt oppnådd minst 35 karakterpoeng.
4.
Inntak på Vg4 Påbygging (PBPBY4----) til generell studiekompetanse etter
yrkeskompetanse
Det settes av inntil 2 plasser for søkere som har godkjent fagbrev eller tilsvarende tidligere. Hvis
det er flere søkere til Vg4 Påbygg (med påbyggsrett) enn skolen har kapasitet til å ta inn, vil
søkerne tas inn etter karakterpoeng fra Vg2, samt standpunktkarakterer fra Vg1.
Elever som har gått Vg3 Landbruk på Øya videregående skole vil prioriteres foran andre søkere
til disse plassene, så lenge de har påbyggsrett, har udokumentert fravær under 20 dager og har
bestått alle fag på Vg1 og Vg2, samt oppnådd minst 35 karakterpoeng.
§5

Venteliste
Når det er flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, vil de elevene som ikke får
plass, bli satt på venteliste i prioritert rekkefølge.

§6

Inntak etter søknadsfristens utløp.
Etter at søknadsfristen 1.mars er passert, kan man levere søknad direkte til skolen gjennom
søknadsskjema som finnes på hjemmesida.
Det settes av 20 skoleplasser til søkere som søker etter 1. mars. Disse søkerne tas inn etter
kriteriene som er beskrevet i § 4. Elever som har søkt innen fristen prioriteres til de resterende
plassene.

§7

Særskilt kvote
Det kan tas inn søkere som tilhører én av gruppene beskrevet nedenfor. Innenfor
kvotebegrensningen som er beskrevet, kan disse søkerne tas inn fortløpende hele året
uavhengig av prioriteringsreglene gitt i § 4. Dette gjelder søkere med fortrinnsrett og
søknader om individuell behandling i inntaket:
Søkere med fortrinnsrett
Søkere med fortrinnsrett etter § 6-15 eller 6-30 i Forskrift til Opplæringsloven – søkere med
fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram – kan tas inn før ordinært inntak i samarbeid med
elevens hjemfylkeskommune. Inntaket vil skje på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Det skal
vurderes om undervisningstilbudet på Øya er egnet for søkeren. Inntak etter denne paragrafen
begrenses til inntil 2 elever pr trinn. Dersom søkeren ikke gis fortrinn, kan søkeren likevel
konkurrere seg inn på grunnlag av karakterpoeng.

Søkere med fortrinnsrett etter § 6-17 i Forskrift til Opplæringsloven – søkere med sterkt nedsatt
funksjonsevne – kan tas inn før ordinært inntak i samarbeid med elevens hjemfylkeskommune.
Inntaket vil skje på bakgrunn av sakkyndig vurdering. Det skal vurderes om
undervisningsopplegget på Øya er egnet for søkeren. Inntak etter denne paragrafen begrenses
til 1-4 elever pr årstrinn for elever som skal i egen gruppe. Antall avgjøres av muligheten til å
tilrettelegge for en hensiktsmessig gruppe. Det kan i tillegg tas inn inntil 1 elev pr klasse dersom
eleven følger ordinær undervisningsgruppe. Dersom søkeren ikke gis fortrinn, kan søkeren
likevel konkurrere seg inn på grunnlag av karakterpoeng.
Individuell behandling
Det gis ikke mulighet til individuell behandling til inntak på Vg1.
For inntak til Vg2 og Vg3 kan skolen ta inn elever som allerede går på skolen, og som har
sakkyndig vurdering som tilsier at søkeren ikke har konkurransepoeng til ordinært inntak.
§8

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

§9

Klagerett
Den som har mottatt svar på søknad om inntak, kan klage på vedtaket etter
forvaltningslovens kap. VI om klage på enkeltvedtak. Klagen sendes til skolen.

