
 

 

 
Inntaksreglement for Grunnskolen Oslo Kristne Senter  

Skolen har elever fra 1. til 10. Klassetrinn.  
  

1. Inntaksområde  
Grunnskolen Oslo Kristne Senter har hele landet som inntaksområde.  

Jfr. Friskolelova § 3-1  
  

2. Inntaksbegrensninger  
”Dei skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege skolar”  

                                                                                                                              Jfr. Friskolelova § 3-1  

 

Maksimumsgrensen for elevtall pr. klasse er 24 elever på småtrinnet, 26 elever på mellomtrinnet og  
30 elever på ungdomstrinnet. Søkere kan velge å stå på venteliste inntil trinnet eventuelt blir delt i to klasser og 
det derfor blir ledig plass. Søkeren blir stående på venteliste inntil foresatte skriftlig trekker søknaden. 
Skolestyret kan vedta en lavere maksimumsgrense for en klasse. Dette vedtaket må skje innen 1. februar i 
opptaksåret.  
    
Opptaksperiode  
Søknadsfrist for ordinært inntak er for 2.-10. trinn 1. april i det kalenderåret det er skolestart. 
For inntak til 1. trinn er søknadsfristen 1. juni. 
 

Dersom det er ledige plasser etter søknadsfristens utløp, kan søkere under pkt. 2 a) – b) nedenfor tas inn. For 
disse gjelder i stedet løpende inntak t.o.m. 30. september hvert år, deretter inntak 1. januar og 1. april. For 
søkere under pkt. 2 c) praktiseres løpende inntak, uavhengig av søknadsfrister.  
a) Barn av ansatte ved Grunnskolen OKS, Bibelskolen OKS eller Oslo Kristne Senter  
b) Barn av elever ved Bibelskolen Oslo Kristne Senter  
c) Søkere der familien kommer tilflyttende fra områder utenfor Oslo/Romerike  
  

3. Opptak av barn ved oversøkning - i prioritert rekkefølge  
a) Søsken av tidligere eller nåværende elever ved Grunnskolen Oslo Kristne Senter  
b) Barn av ansatte ved Grunnskolen OKS, Bibelskolen OKS eller Oslo Kristne Senter  
c) Barn av medlemmer i menigheten Oslo Kristne Senter  
d) Barn av elever ved Bibelskolen Oslo Kristne Senter  
e) Barn av styremedlemmer  
f) Prioritering etter kjønn dersom det er mindre enn 40 % av ett kjønn blant elevene i en klasse  
g) Tidligere elever ved skolen  
h) Til 9. og 10. trinn: Karaktersnitt  
i) Dato for mottatt søknad  
Dersom flere søkere står likt i forhold til prioriteringskriteriene (pkt. 4. a-i), avgjøres inntaket ved loddtrekning.  
De som ikke blir tatt inn ved ordinært inntak, blir satt på venteliste i prioritert rekkefølge.  
j) Dersom det blir ledige plasser i klasser som er fulle ved søknadsfrist, kan det tas elever inn fra venteliste etter 
prioritert rekkefølge som ovenfor fram til 10. august. Det kan også tas inn elever som har søsken ved skolen og 
som søker innen 10. august. 
 

4. Vedtak  

Rektor, eller den inspektøren som har fått delegert myndighet, fatter inntaksvedtak; et enkeltvedtak som kan 

påklages i henhold til reglene i forvaltningsloven kapittel VI.  

 

5. Klagerett 

Søkere har klagerett etter avgjørelse i forvaltningslova kapittel VI. Klager har rett til å se sakens dokumenter, jf. 

Forvaltningsloven § 18. Statsforvalteren er klageinstans. Klagen sendes skolen innen 3 uker etter mottatt avslag 

på søknad om skoleplass.  


