Inntaksreglement for Stiftelsen Rudolf Steinerskolen i Moss
•

Alle elever som har rett til inntak i norsk skole kan søke Steinerskolen i Moss.

•

Inntaksområdet er hele landet.

•

Søknadsfristen for 1.kl er i forkant av innskrivingen i midten av januar. Opptak 2 skjer
etter besøksdagen i mai, innen 31.05. Dersom det fortsatt er ledige plasser behandles
søknadene fortløpende iløpet av skoleåret i 1.kl.
Søknadsfrister 2.-10-kl.: høstopptak: 31.05. Våropptak: 31.10.
Er ikke klassen full kan inntak foregå etter overnevnte frister.

•
•

•
•

Søknadsfristen videregående trinn: skolen følger fristene til den offentlige skolen. Er
det ledig plasser etter første opptaket pågår annen opptak etter offentlig skolens opptak
i juli og før skolestart samme år. Steinerskolen kan søkes i tillegg til de tre valgene
man har.
Søkerens foresatte/søkeren selv (over 18 år) må opplyse om personnummer,
bostedsadresse, foresattes telefonnummer og e-postadresse.
Søkernes foresatte/søkeren selv (over 18 år) samtykker til skolens betalingsvilkår.

Ved oversøking til 1.kl. bruker skolen følgende prioriteringsrekkefølge for klassetrinnet:
1.
2.
3.
4.
5.

Barn av ansatte ved skolen.
Søsken av elever som allerede går på skolen.
Elever som søker fra steinerskolebarnehagen på Kambo.
Elever fra andre steinerbarnehager.
Elever som er innskrevet ved andre steinerskoler.

Ved oversøking til 2. – 10 klasser bruker skolen følgende prioriteringsrekkefølge:
1. Barn av ansatte ved skolen.
2. Søsken av elever som allerede er på skolen
3. Elever som er innskrevet ved andre steinerskoler.
Ved oversøking til klasser på videregående bruker skolen følgende
prioriteringsrekkefølge:
1. Elever som har gjennomført grunnskolen ved steinerskolen i Moss.
2. Elever som har gjennomført grunnskolen ved en annen steinerskole i Norge.
3. Elever som har oss som første prioritet.
På alle klasser: Ved oversøking hvor kandidater stilles likt, avgjøres inntak via loddtrekning
og det opprettes ventelister.

Nyttige lenker:
Skolens nettside: http://moss.steinerskolen.no/
Søknad om plass:
Grunnskolen: http://moss.steinerskolen.no/grunn-elektronisk-skjema
Videregående: http://moss.steinerskolen.no/vgs-elektronisk-skjema
For skolens læreplaner:
Steinerskoleforbundets webside: http://www.steinerskole.no/?page_id=4671

