Inntaksreglement for Drøbak Montessori skole
§ 1. Inntaksreglement
Inntak av elever til Drøbak Montessori skole skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende
bestemmelser i privatskoleloven og det av skolestyret fastsatte inntaksreglement.

§ 2. Hovedregler
Skolestyret må forut for inntaket for hvert enkelt skoleår fatte et enkeltvedtak for antall
elever i den aldersblandede gruppen.
DMS skal ha hele landet som inntaksområde. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene
for inntak til offentlig skole.
Inntakskomitéen beslutter hvilke barn som tas inn.
Vedtak om tildeling eller avslag om skoleplass skal begrunnes. Avviste søkere skal opplyses
om klagerett iht. Forvaltningslovens kapittel VI. Skolestyret er øverste klageinstans på DMS,
etter at evt. klage har blitt tatt opp i inntakskomitéen. Fylkesmannen er øverste klageinstans.
Søknad om skoleplass skal skrives på fastlagt skjema.
Opptak til skolen kan skje gjennom hele skoleåret når det er ledige plasser.

§ 3. Inntakskomité
DMS skal ha en inntakskomité som består av styreleder og daglig leder.
Endelig opptak med tilbud om skoleplass meddeles skriftlig til den enkelte søker etter
styrebehandling.
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§ 4. Prioriteringsregler ved oversøkning
Ved oversøking i forhold til antall plasser jfr. §2 pkt.1 skal elevinntak skje i følgende
prioriterte rekkefølge
1. Barn som har gått i Drøbak Montessori barnehage.
2. Barn av ansatte.
3. Barn av etterkommere av skolestyrets medlemmer.
4. Barn som har søsken på skolen.
5. Barn fra andre montessori barnehager/skoler.
6. Dersom et kjønn er underrepresentert i trinnet det søkes til, vil barn av
dette kjønn bli gitt prioritet.
7. Barn av foreldre som har dokumentert kunnskap om, og spesiell interesse
for montessoripedagogikk.
8. I de tilfeller hvor flere barn stiller likt i forhold til ovennevnte kriterier vil
skolestyrets leder i samarbeid med daglig leder foreta loddtrekning.

§ 5. Søknadsfrist
Søknadsfristen skal være 1. desember for kommende skoleår. I tilfeller hvor tilgangen av
søkere er for lav kan opptaksprosessen utsettes.
Det er anledning til løpende opptak under skoleåret etter ovennevnte prioritet.

§ 7. Endring av inntaksreglement
Dette inntaksreglementet kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av
gjeldende regler i privatskoleloven og skolens vedtekter.
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