
 

SØKNADSSKJEMA  
Vi vil med dette søke om skoleplass for vårt barn på Kvalavåg Montessoriskole  
skoleåret 2020/21.  

 

Opplysninger om eleven 
 

Fornavn:  

Etternavn:  

Fødselsnr.:  

Adresse:  

Evt annen postadresse:  

Postnummer:  

Sted:  

Tidligere barnehage/skole:  

Navn på evt søsken på 
Kvalavåg Montessoriskole: 

 

Søker plass på trinn:  

Har fulgt 
vaksinasjonsprogrammet: 

 

Fastlege:  

 

Dato/sted _____________________       Dato/sted _____________________ 

___________________________________   _____________________________________ 

Foresatt 1           Foresatt 2  

Søknaden sendes til:  
Kvalavåg Montessoriskole, Kalstøvn. 25, 4264 Kvalavåg, eller på Mail til montessori@kvalavag.no. 
Søknadene behandles konfidensielt.  

Søknadsfrist: 15. november 2019



 

Opplysninger om foresatte 
Foresatt 1 
Navn:  

Adresse:  
Postnr.:  

Sted:  
Tlf privat:  

Tlf arbeid:  

Epostadresse:  

Fødselsnummer:  

 
Foresatt 2 

Navn:  
Adresse:  

Postnr.:  

Sted:  
Tlf privat:  

Tlf arbeid:  
Epostadresse:  

Fødselsnummer:  
 

Opplysning om betaler 
Faktura blir sendt ut som e-faktura rundt den 15. hver måned. Juli er betalingsfri. 
Dersom dere ønsker å endre hvem som står som betaler, sender dere en skriftlig beskjed til 
rektor. Skolepenger koster pr 01.09.2019 700 kr/mnd. Det inkluderer skolelunsj hver dag. 
 
Opplysninger om fakturamottaker:  
 

Elevens navn   

Navn betaler  

Postadresse betaler  

E-post betaler  

Tlf. betaler  

 

 
 



 

 
INNTAKSREGLEMENT 
vedtatt av styret i Kvalavåg Montessoriskole AS, 23.05.2019 
 
 
§1. Inntaksreglement 
Inntak av elever til Kvalavåg Montessoriskole skjer i henhold til friskoleloven og skolens eget inntaksreglement. 
 
§2. Hovedregler 
Skolen er godkjent for inntil 70 elever og er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole. Skolen gjør 
ordinært inntak kun på 1. trinn og har ikke løpende inntak. Skolestyret avgjør hvor mange elever som kan tas inn ved 
oppstart av nytt skoleår. Grensen er satt til maks 8 elever i 1. trinn. 
Søknadene behandles av inntakskomiteen.  

Nærskoleprinsippet er viktig for Kvalavåg Montessoriskole og inntakskomitéen kan gitt ledig kapasitet vurdere løpende 
inntak eller inntak til høyere skoletrinn av elever som har bostedsadresse 4264 Kvalavåg. 
Kvalavåg Montessoriskole kan, gitt tilstrekkelig kapasitet, vurdere løpende inntak eller inntak til høyere skoletrinn av elever 
som har bostedsadresse 4264 Kvalavåg, kommer fra andre Montessoriskoler eller som har søsken som får plass i 1. trinn.   
Søknad om skoleplass skal skje ved bruk av fastlagt skjema.  
 
§3. Inntakskriterier 
Dersom søkertallet til skolen er større enn skolens kapasitet, skjer inntaket etter prioritert rekkefølge: 

1. Elever med bostedsadresse 4264 Kvalavåg.  
2. Elever som har søsken på skolen.  
3. Barn av medlemmer i Kvalavåg Montessoriforening. 
4. Barn av ansatte ved skolen. 
5. Elever fra andre skolekretser i Karmøy kommune.  
6. Elever fra andre kommuner.  

 
§4. Søknadsfrist for ordinært opptak 
Søknadsfrist for ordinært opptak er 15.november før påfølgende skoleår. I tilfeller hvor tilgangen av søkere er lavere enn 
inntaksgrensen kan opptaksprosessen utsettes. 
 
§5. Kunngjøring 
Søknadsfrist for inntak av nye elever kunngjøres gjennom skolens nettsider, eventuelt også på annen måte, i god tid før 
søknadsfrist. 
 
§6. Inntakskomite 
Inntakskomiteen består av skolestyrets stemmeberettigede medlemmer. 
 
§7. Behandling av søknader 
Etter nøye gjennomgang og vurdering av søknadene, utarbeider skolens rektor en skriftlig innstilling til inntakskomiteen om 
elevinntak. Vedtak om endelig inntak meddeles søker skriftlig. 
 

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass på skolen i forhold til skolestyrets samlede vedtatte elevinntak, skal den 
prioriterte venteliste bli lagt til grunn for nye inntak. Fylkesmannen er klageinstans ved inntak. 
 
§8. Endring av inntaksreglement 
Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven og 
skolens vedtekter. 

#læringsglede 
 


