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Kongsberg International School - Inntaksreglement 
 
 

Kongsberg International School (KIS) er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i 
offentlig skole i Norge, jf. friskolelova §3-1 og opplæringslova §2-1. Søknader vil bli 
automatisk innvilget etter «førstemann til mølla» prinsippet i tilfeller hvor det er ledig 
plass uten andre søknader til den ledige plassen.  
 
Av hensyn til dagens lokaler og kvaliteten på undervisningen KIS ønsker å tilby, har det 
blitt vedtatt at antall elever per klasse ikke skal overskride 20. Ved tilfeller hvor det er flere 
søkere enn plasser, vil søkere bli satt på venteliste etter prioriteringslisten under.  
 
Når en plass blir ledig, gjøres inntaket fortløpende**, og elevene på ventelisten vil bli 
prioritert ut fra kriteriene under. KIS holder ikke av skoleplasser. På grunn av dette må 
søkere som blir tilbudt plass ha oppstart på skolen innen 1 måned etter datoen på tilbudet 
om plass, med mindre det er spesielle omstendigheter og utsettelse av oppstart er avtalt 
med skolen.  
 
Inntak for det kommende skoleåret vil starte 1. mai hvert år. Inntak vil fortsette etter det 
første inntaket om det er flere ledige plasser. I tilfeller hvor det er mange som har søkt om 
plass, vil de som har søkt etter søknadsfristen bli prioritert etter samme kriterier som de 
som søkte før søknadsfristen.  
 
Søknadsfristen for søknader til påfølgende års første klasse er satt til 1. desember.* Inntak 
vil fortsette etter hovedopptaket om det fortsatt er ledige plasser. I tilfeller hvor det er 
mange som har søkt om plass, vil de som har søkt etter søknadsfristen bli prioritert etter 
samme kriterier som de som søkte før søknadsfristen.  
 
Fristen for å svare på tilbud om plass ved skolen er 1 uke. Hvis skolen ikke har mottatt et 
svar, vil det bli antatt at tilbudet er avslått.  
 
Søkere som takker nei til skoleplass kan be om å beholde søknaden på venteliste. 
Søknaden vil likevel bli vurdert som en ny søknad og plasseres sist i prioriteringsgruppen 
på ventelisten som beskrevet i KIS prioriteringsgrunnlag (se under).  
 
Det koster ingenting å søke om skoleplass. Når en plass aksepteres, vil et ikke-
refunderbart administrasjonsgebyr bli fakturert for å dekke skolens gjennomsnittlige 
kostnader for inntaksprosessen. Dette beløpet vil da bli trukket fra første måneds 
skolepenger når eleven begynner på skolen. Dersom gebyret ikke betales innen en oppgitt 
frist (på minimum to uker) kanselleres inntaket.  
 
* Dette gjøres for å sikre at KIS har en inntaksprosess i forkant av offentlige skoler i Kongsberg Kommune. KIS 
informerer dermed foreldrene om deres barn har plass ved KIS før de må akseptere eller avslå plass ved en offentlig skole.  
 
** Det er to unntak fra løpende inntak: KIS tar ikke inn elever til siste året (MYPD) etter 1. oktober. KIS bestreber ikke 
å ta inn elever resten av skoleåret når det blir ledig plass i en hvilken som helst klasse etter 1. mai.  
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Prioriteringsgrunnlag 

 
KIS prioriterer søknader dersom antall søkere overstiger antall ledige plasser i følgende 
rekkefølge (der kriteriene øverst vurderes først):  
 

1. Barn av KIS-ansatte  
 
2. Internasjonale elever som ikke har et egnet utdanningsalternativ i nærområdet. Det 
legges vekt på elevens evne til å kommunisere på norsk.  
 
3. Søsken (elever som allerede har et søsken innrullert ved KIS)  
 
4. Andre internasjonale faktorer som avgjør om en elev er internasjonal: elevens 
og/eller foresattes nasjonalitet, elevens akademiske språk, om eleven har bodd i 
utlandet i en betydelig tid.  
 
5. Tidligere IB eller annen internasjonal skolegang (inkludert barnehager/førskoler i 
Kongsberg med internasjonal profil som KIS har samarbeidsavtale med)  
 
6. Elever bosatt i Kongsberg Kommune 
 
7. Dato for registrert søknad (førstemann til mølla)  
 

Når det er flere elever innenfor samme kategori, vil elevene i tilfelle av internasjonale 
elever bli rangert etter hvor "internasjonale" de er i henhold til faktorene nevnt i kriteriene 
ovenfor. Dersom elever anses å være likeverdige i sin kriteriegruppe, vil andre kriterier 
ovenfor bli vurdert i samme prioritert rekkefølge. Hvis de fortsatt anses som likeverdige, 
vil de bli rangert per datoen for den registrerte søknaden etter førstemann til mølla-
prinsippet.  
 
Rektor (Head of School) har myndighet til å fatte vedtak om inntak i henhold til dette 
reglementet. Avgjørelser om inntak er et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven §2 og kan 
påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken.  
 
 
 
 
Dette reglementet er utarbeidet med henvisning til «Rundskriv Udir-5-2010 Om inntak av elever 
til private skoler med rett til statstilskudd – privatskoleloven §3-1» og «Sjekkliste – krav til 
inntaksreglement», Udir.  
 
 
Vedtatt av KIS-styret 23.03.2022 
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