Inntaksreglement for WANG Toppidrett Fredrikstad
Hjemmel: Lov 2003-07-04 nr. 84 § 3-1
Fastsatt av styret ved WANG Toppidrett Fredrikstad 06.05.2013, med hjemmel i lov av 4. juli 2003 nr.
84 om private skolar med rett til statstilskott (privatskolelova, sist revidert 25. juni 2010) § 3-1.
Kapittel 1. Søknadsfrist
Søknadsfrist for elever som allerede går på WANG Toppidrett Fredrikstad er 1. februar, og disse blir
prioritert foran eksterne søkere, under forutsetning av at de har bestått. Interne elever som forrige
skoleår hadde udokumentert fravær som medførte bortfall av statstilskudd, vil bli prioritert sist
uavhengig av karakterer. Søknadsfrist for eksterne elever er 1. mars. Søknader som kommer inn etter
søknadsfristen, vil bli behandlet dersom det er ledig plass.
Kapittel 2. Inntakskomité
Sportsjefen for idretten/treningsgruppen innstiller søkere til skolens inntakskomité. Inntakskomiteen
består av regional toppidrettssjef og rektor/daglig leder. Skolens rektor/daglig leder er ansvarlig for
inntaket.
Kapittel 3. Inntakskriterier
WT har hele landet som inntaksområde. Søkere med ungdomsrett til opplæring etter
privatskolelovens §3-1 (jf. Opplæringslovens §§2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd)skal prioriteres.
Skolen skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole jf. privatskolelova §3-1
første ledd.
Vg1:
Ved oversøking rangeres søkerne etter karaktersnitt i følgende fag: matematikk, norsk, engelsk,
samfunnsfag og naturfag og idrettslige forutsetninger for å kunne nå et høyt nivå innen sin prioriterte
idrett. Disse to hovedkriteriene vektes 50/50. Det er karakterene som er oppnådd til
halvårsvurdering i 10. klasse som ligger til grunn for vurdering av søkere fra søknadsfrist og frem til 1.
juli. Etter 1. juli er det karakterene fra endelig vitnemål som legges til grunn for vurderingen. Søkere
som ikke har fått tilbud om plass vil, fra 1. juli, bli satt opp på en prioritert venteliste. De idrettslige
forutsetningene beskrives i vedlegg fra elevens daglige treningsmiljø – så som
klubblag/kretslag/landslag eller annet. Ved behov, forbeholder skolen seg retten til å gjennomføre en
opptaksprøve hvor de idrettslige forutsetningene testes.
Søkerne fra de enkelte idrettene vurderes separat fra hverandre og konkurrerer ikke om de samme
plassene. Disse kvotene skal fastsettes før inntak. I lagidretter som har keepere vil keepere vurderes
separat fra andre søkere. Antall elevplasser forbeholdt keepere vil fastsettes før inntak.
For inntak som gjøres etter skolestart vil gruppens sammensetning, og ikke de idrettsvise kvotene,
ligge til grunn for inntaket. Ved likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra
endelig vitnemål som legges til grunn for vurderingen.

Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:
1. Fulltidselever
2. Ved like samlede forutsetninger er det skolekarakterer som gjelder
3. Søsken til nåværende og tidligere elever
4. Barn av ansatte
5. Loddtrekning

Vg2:
Interne søkere fra Vg1 prioriteres foran eksterne søkere. Det forutsettes at Vg1 er bestått i fag med
standpunktkarakter. Interne søkere med et fravær som gjør at skolen ikke har mottatt statsstøtte
foregående år blir prioritert etter eksterne søkere.
Eksterne søkere vurderes til plasser på tvers av idretter og ikke til idrettskvoter som i Vg1. Til inntak
til Vg2 rangeres søkerne etter karaktersnitt i alle fag og idrettslige forutsetninger. Disse to
hovedkriteriene vektes 50/50. Det er karakterene som er oppnådd til halvårsvurdering i Vg1 som
ligger til grunn for vurdering av søkere fra søknadsfrist og frem til 1. juli. Etter 1. juli er det
karakterene fra årskursbevis fra Vg1 som legges til grunn for vurderingen. Søkere som ikke har fått
tilbud om plass, fra 1. juli, bli satt opp på en prioritert venteliste. De idrettslige forutsetningene
beskrives i vedlegg fra elevens daglige treningsmiljø – så som klubblag/kretslag/landslag eller annet.
Ved behov, forbeholder skolen seg retten til å gjennomføre en opptaksprøve hvor de idrettslige
forutsetningene testes.
For inntak som gjøres etter skolestart vil gruppens sammensetning ligge til grunn for inntaket. Ved
likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra årskursbevis fra Vg1 som legges til
grunn for vurderingen.
Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:
1. Fulltidselever
2. Ved like samlede forutsetninger er det skolekarakterer som gjelder.
3. Søsken til nåværende og tidligere elever.
4. Barn av ansatte.
5. Loddtrekning
Vg3:
Interne søkere fra Vg2 prioriteres foran eksterne søkere. Det forutsettes at Vg1 og Vg2 er bestått i
fag med standpunktkarakter. Interne søkere med et fravær som gjør at skolen ikke har mottatt
statsstøtte foregående år blir prioritert etter eksterne søkere.
Søkere vurderes til plasser på tvers av idretter og ikke til idrettskvoter som i Vg1. Til inntak til Vg3
rangeres søkerne etter karaktersnitt i alle fag og idrettslige forutsetninger. Disse to hovedkriteriene
vektes 50/50. Det er standpunkt- og eksamenskarakterer i Vg1 og halvårsvurdering i Vg2 som ligger
til grunn for vurdering av søkere fra søknadsfrist og frem til 1. juli. Etter 1. juli er det karakterene fra
standpunktkarakter og eksamen i Vg1 og Vg2 som legges til grunn for vurderingen. Søkere som ikke
har fått tilbud om plass vil, fra 1. juli, bli satt opp på en prioritert venteliste. De idrettslige
forutsetningene beskrives i vedlegg fra elevens daglige treningsmiljø – så som
klubblag/kretslag/landslag eller annet. Ved behov, forbeholder skolen seg retten til å gjennomføre en
opptaksprøve hvor de idrettslige forutsetningene testes.
For inntak som gjøres etter skolestart vil gruppens sammensetning ligge til grunn for inntaket. Ved
likhet mellom søkere etter skolestart er det karaktersnittet fra årskursbevisene Vg1 og Vg2 som
legges til grunn for vurderingen.
Der det er oversøkning og søkere ellers står likt vil følgende prioritering gjelde:
1. Fulltidselever
2. Ved like samlede forutsetninger er det skolekarakterer som gjelder.
3. Søsken til nåværende og tidligere elever.
4. Barn av ansatte.
5. Loddtrekning

Kapittel 4. Søknader etter skolestart
Innkomne søknader for inneværende skoleår som mottas etter 1. oktober vil ikke bli behandlet før
etter at første halvårsvurdering foreligger i januar. Innkomne søknader for inneværende skoleår som
mottas etter 1. april vil bli avslått.
Kapittel 5. Bekreftelse
Dersom søknaden aksepteres, og søkeren tas inn som elev ved skolen, bekrefter skolen søknaden pr.
brev så snart som mulig etter opptak. I bekreftelsen forutsettes det at vitnemål fra ungdomsskolen
eller kompetansebevis fra videregående skole blir sendt innen 1. juli. Bekreftelsen underskrives av
minimum ett medlem av inntakskomiteen. Søkeren bekrefter plassen ved å betale første avdrag
skolepenger, kr 2 000, innen en nærmere oppgitt frist, som oppgis i inntaksbekreftelsen. Søkeren får
halvparten av beløpet tilbake dersom han/hun skriftlig trekker seg før skolestart.
Ved oversøking, vil skolen rangere søkere på venteliste etter opptakskravene beskrevet over. Søkere
som ikke innfrir kravene, vil få avslag.
Kapittel 6. Klaging
Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak i forvaltningsloven, og søkere som ikke er fornøyd med
avgjørelsen kan klage skriftlig til skolen innen 3 uker. Skolen skal deretter behandle klagen. Klager har
rett til innsyn i all dokumentasjon. Departementet (delegert til Fylkesmannen) er klageinstans.

