
 

 

 

Inntaksreglement for Møbelsnekkerskolen 

 

§1.  Inntaksregler 

 Inntak av elever til skolen skal skje i henhold til de enhver tids gjeldene bestemmelser i 

 Friskoleloven med forskrifter og av styrets fastsatte inntaksreglement. 

§2. Elevinntak 

 Skolens styre avgjør hvor mange elever som skal tas opp hvert skoleår. 

 Møbelsnekkerskolen AS har hele landet som inntaksområde og skal stå åpen for alle 

 som fyller vilkår for inntak i tilsvarende offentlige skoler. Skolen kan også ta inn elever 

 fra utlandet hvis de kan dokumentere at de er kvalifiserte og har oppholdstillatelse. 

 Skolen er godkjent for totalt 30 fulltids elevplasser, og kan ta inn inntil 15 voksne uten 

 rett. 

 Inntak skjer etter følgende prioriteringer og retningslinjer: 

 Ved kapasitetsproblemer skal elevinntak prioriteres etter følgende kriterier (i rekkefølge) 

A. Ungdom med rett til videregående opplæring etter Friskoleloven § 3-1, første og andre 

ledd, prioriteres. «Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle 

som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf opplærings/ava§§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første 

ledd ungdom med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 prioriterast føre 

vaksne søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 4A-3» 

B. Voksne søkere med rett til videregående opplæring, med realkompetansevurdering. 

C. Voksne søkere uten rett til videregående opplæring, med realkompetansevurdering 

«Heimfylket skal vurdere realkompetansen til ein vaksen søkjar før han eller ho kan 

takast inn som elev ved ein vidaregåande skole.» 

 

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere at de har evner og erfaring 

tilsvarende fullført Vg1 nivå i Norge på Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vgl 

Design og håndverk eller Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. 

 

Prinsipper for alle søkere, i rekkefølge: 

1. Elever med høyere poengsum blir tatt inn foran søkere med lavere poengsum, 

siste tilgjengelige karakter gjelder.  

2. I inntaket tilstrebes best mulig kjønnsbalanse. 

3. Elever som har fulgt ett av Møbelsnekkerskolens andre utdanningstilbud. 

Dette gjelder ikke elever som har hatt stort udokumentert fravær som har medført 

bortfall av statstilskudd. 

4. Elever som søker før fristen prioriteres før de som søker etter søknadsfristen. 

5. Elever som søker etter søknadsfristen og som står likt mht 1 og 2 og 3 prioriteres etter 

når skolen mottok søknaden. 

6. Skolen kan holde av plasser til voksne søkere. 

  



Møbelsnekkerskolen inviterer alle søkere til å besøke skolen før inntak, for å sikre at 

eleven kjenner til skolens innhold og utdanningstilbud, og andre relevante forhold.  

Møbelsnekkerskolen legger vekt på god kommunikasjon med eleven (og de foresatte 

når eleven er under 18 år) i søknadsprosessen, og presiserer at søkere med spesielle 

behov må oppgi dette ved søkning, slik at skolen kan legge til rette på best mulig 

måte før skolestart.  

En elev som har fått plass ved Møbelsnekkerskolens AS, har rett til å fullføre skoleåret 

eller pågående kurs med mindre det foreligger utvisningsgrunn. jfr. Friskoleloven§ 3-10. 

 

§3. Søknadsfrist 

 Søknadsfristen for inntak er 1. mars. (Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett er 1. 

 februar. Se mer informasjon på vilbli.no) 

 Dersom nevnte dato er helligdag, gjelder den derpå følgende hverdag.  

 Søknad sendes direkte til Møbelsnekkerskolen via skolens nettside. 

  

§4. Gjennomgang av søknader og kunngjøringer av inntak 

 Etter utløpt søknadsfrist skal skolens rektor eller den han/hun skriftlig bemyndiger 

 gjennomgå de innkomne søknader. Meddelelse om inntak etter søknadsfrist skal finne 

 sted seinest 12 uker etter søknadsfristens utløp, jfr §  3. Inntak etter søknadsfrist frist skjer 

 fortløpende. Ved inntak, holder skolen tilbake noen skoleplasser. Dette er for å 

 avvente utfallet for søkere som må realkompetansevurderes. Utfallet av de 

 individuelle realkompetansevurderingene, vil være avgjørende for å kunne 

 dimensjonere antall elevplasser fordelt på Vg1 og Vg2.  

 Alle søkere skal få beskjed så snart dette er praktisk mulig. 

 

§5.  Klagegang 

 Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. 

 Eventuell videre klageprosess gjennomføres som omtalt i forvaltningslovens regler om 

 enkeltvedtak, med statsforvalteren i skolens vertsfylke som endelig klageinstans. En 

 klage på vedtak om inntak kan imidlertid fremmes direkte til statsforvalteren i skolens 

 vertsfylke. 

 

§6.  Endringer i inntaksreglene 

 Inntaksreglene kan til enhver tid endres av skolens styre innenfor rammene av 

 Friskoleloven med forskrifter og skolens vedtekter. 

 

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84#KAPITTEL_3 

 

Vedtatt i styret ved Møbelsnekkerskolen, 19.04.2021 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/inntak-for-sokere-med-fortrinnsrett/a/031057
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-84#KAPITTEL_3

