
SØKNADSSKJEMA	
Inntak skoleåret 2019/2020	

	
 
Inntak av elever til Berg Montessoriskole (org.nr.: 993887595) skjer i henhold til privatskolelovens § 3-1 og 
skolens eget inntaksreglement (se vår hjemmeside). Fylkesmannen er klageinstans ved inntak.	
 

Elevens navn, adresse, 
fødsels- og personnummer: 

  

Foresattes navn, adresse, 
telefonnummer og 
e-postadresse  

 

 
Har barnet søsken som er elever ved skolen?  JA NEI 

Har barnet foresatte som jobber ved skolen eller er medlemmer av 
Montessori-foreningen?  

JA NEI 

Skal barnet ha melk og/eller juice i lunsjen (kr. 500,- per år)? JA NEI 
 

Kan skolen bruke bilder av barnet på skolens nettsider, i lukket FB-gruppe og i 
eventuelle presseklipp? Vi bruker gode bilder der barnet er i aktivitet. 

JA NEI 

Trenger barnet skoleskyss?  JA NEI 

Trenger barnet heldagsskole?  JA NEI 
 

Dato og foresattes underskrift:  
 
 
 
  

 
Søknaden sendes: Berg Montessoriskole, Bergsfjordveien 1819, 9385 Skaland  	
Att. rektor	
	
	

	
	
 



INNTAKSREGLEMENT	
Redigert januar 2019	
1. GJELDENDE LOVVERK	
Inntak av elever til Berg Montessoriskole skjer i henhold til privatskolelovens § 3-1 og 
skolens eget inntaksreglement. Fylkesmannen er klageinstans ved inntak.	
2. HOVEDREGLER	
Etter delegert myndighet fra skolestyret, har rektor hovedansvaret for inntak av nye elever. 
Virksomheten er godkjent for inntil 50 elever. Berg Montessoriskole skal ha hele landet som 
inntaksområde. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole. 
Søknad om skoleplass skal skrives på fastlagt skjema som finnes i papirform, i Skooler eller 
på hjemmesiden til skolen. 	
	
 
3. INNTAKSKRITERIER	
Dersom søkningen til skolen er større enn skolens kapasitet på 50 elever, vil inntaket skje 
etter prioritert rekkefølge: 	
1. Elever fra tidligere Skaland skolekrets 
2. Elever som har søsken på skolen 
3. Barn av ansatte eller medlemmer i Skaland Montessoriforening 
4. Elever fra andre skolekretser i Berg kommune 
5. Elever fra andre kommuner 
4. SØKNADSFRIST OG KUNNGJØRING	
Søknadsfristen  for inntak av nye elever er 1. april og kunngjøres gjennom dagspressen, 
nettsiden og sosiale medier i god tid før angitt søknadsfrist. Alle elever som søker før 
inntaksfristen skal tildeles plass før skolen tar inn elever som søker etter fristens utløp. 	
	
 
5. BEHANDLING AV SØKNADER	
Behandling av søknader skjer etter søknadsfristens utløp 1. april og etter de gitte 
inntakskriteriene. Vedtak om inntak meddeles skriftlig til styret og foresatte får skriftlig 
melding om elevplass. Foresatte melder skriftlig om de tar elevplassen eller ikke.	
	
 
7. ENDRING AV INNTAKSREGLEMENT	
Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av 
gjeldende regler i privatskoleloven og skolens vedtekter.        	
	
 
                                                              	
	
	



	

 

	
 
HELDAGSSKOLE VED BERG MONTESSORISKOLE	
 
Siden 2017 har vi hatt heldagsskole fra 14:00-16:00 alle dager for de barna som trenger et sted å 
være etter skoletid. Dette tilbudet har i skoleåret 2018/2019 vært redusert som følge av at for få 
elever har benyttet seg av det.	
 
Vi ønsker i utgangspunktet å videreføre heldagsskole alle dager, og har fortsatt sterke visjoner om 
varierte aktiviteter ute og inne for barn etter skoletid. Det forutsetter imidlertid at vi har mange 
nok elever.	
 
Skulle noen ha spørsmål om heldagsskoletilbudet er det bare å ta kontakt.	
	
mvh	
 
Lill Eilertsen	
tlf 480 39 191	
post@bergmontessoriskole.no 	
	
	
 


