Inntaksreglement ved Sandnes Internationational School
1. Lovgrunnlag
Intaksrreglementet er gitt med hjemmel i friskoleloven § 3-1 og rundskriv Udlr-5-2010.

2. Formål
Formålet med inntaksreglement er å sikre åpenhet omkring kriteriene for inntak ved skolen
og dermed gi de som søker forutsigbarhet i forbindelse med vilkårene for inntak og
prosessen knyttet til inntaket. Inntaksreglement skal blant annet være med på å fremme
dette hensynet, sikre likebehandling og hindre diskriminering.

3. Generelt om inntak av elever
Sandnes Interntional School (SIS) har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle.
Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler, jf. friskolelova § 3-1
første ledd.
Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal taes opp hvert skoleår.

4. Løpende inntak
Skolen praktiserer løpende opptak og har således ikke søknadsfrist. Skolen kan ta inn søkere så
lenge det finnes ledige plasser.

5. Prioriteringskriterie
Skolen vil prioritere dersom søkningen er større enn skolens kapasitet. Følgende kriterier,
oppført i prioritert rekkefølge, skal brukes:
1. Barn av ansatte eller styremedlemme i SIS
2. Søsken (studenter som allerede har en søster/bror immatrikulert ved SIS)
3. Elever med tidligere internasjonal eller engelsk skole opplever (søkeren kommer fra en
barnehage eller skole som er drevet på samme grunnlag som skolen)
4. Elever med minst én ikke-norsk forelder
5. Geografisk nærhet til skolen
6. Dato for søknad
Dersom en student kvalifiserer for mer enn ett kriterium, gjelder den med høyest prioritet.
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6. Klageadgang
Det er klageadgang på vedtak om inntak. Klageinstans er skolens valgte styre. Eventuell videre
klageprosess gjennomføres som omtalt i forvaltningslovens regler om enkeltvedtak, med
Fylkesmannen som endelig klageinstans. En klage på vedtak om inntak kan imidlertid fremmes
direkte til Fylkesmannen.

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