Danielsen Videregående Skole

Inntaksreglement 2021-2022
Studieinspektøren er saksbehandler og utgjør inntakskomiteen sammen med rektor ved Danielsen
Videregående Skole (DVS). Ved inntak etter spesiell vurdering pkt. 1.11-1.12 tiltrer saksbehandler
for slikt inntak komiteen.
Skolen tar inn følgende antall heltidselever for 2021-2022:
Studiespesialisering: Vg1 inntil 150, Vg2 120, Vg3 121. Antall kan endresved lavere elevsøkning.
Helse- og oppvekstfag: Vg1 30, Vg2 30.
Påbygging til generell studiekompetanse: Vg3 30.
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Det er mulig å søke om inntak fra begynnelsen av januar. Søknad og tildeling av skoleplass
skjer via VIGO: www.vigo.no (det felles fylkeskommunale inntakssystemet for videregående
skoler).
Søknadsfrist er 1. mars. Frist for søknad etter spesiell vurdering (pkt. 1.11) og
minoritetsspråklige søkere (pkt. 1.12) er 1. februar. Melding om ordinært inntak gis i løpet
av juli måned.
Skolen kan motta søknader direkte om skoleplass etter 1. mars, men disse vil ikke bli
behandlet før i august dersom det da er ledige skoleplasser etter ordinært inntak. Skolen må
på forhånd få dokumentasjon på tidligere utdanning tilsendt. Det er også anledning til å
søke skoleplass underveis etter at et skoleår er begynt, men ikke etter 1. april.
Søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven skal prioriteres foran
andre søkere. Inntaksområdet er hele landet.
Søkere blir tatt inn etter poeng når ikke annet er sagt i reglementet. En elevs poengsum
regnes ut på samme grunnlag som i Vestland fylkeskommune. (Se også pkt. 2.2). Ved lik
poengsum blir søknadene rangert etter loddtrekning.
Når ikke annet er sagt, gjelder inntaket til fullt årskurs eller 90 uketimer over tre år, og
antall fag (timetallet) kan ikke reduseres uten etter begrunnet og innvilget søknad. Man må
formelt bekrefte at man vil gå videre til neste årskurs ved skolen ved å søke på
www.vigo.no før 1. mars hvert skoleår.
Eleven prioriteres bak andre elever ved inntak til neste skoleår, dersom eleven har mer enn
20 dagers fravær per 1. oktober eller 1. april og ikke leverer legeerklæring for dette.
Elever kan søke om permisjon for et skoleår. Skriftlig søknad må være studieinspektøren i
hende innen 1. mars. Normalt gis det permisjon for ett skoleår kun dersom eleven deltar i
utvekslingsprogram administrert av DVS, eller dersom eleven flytter til utlandet sammen
med alle foresatte. I særlige tilfeller kan det også innvilges permisjon grunnet sykdom.
Søkere uten rett til videregående opplæring eller søkere som bare ønsker å ta enkeltfag, må
søke skoleplass direkte til skolen. Disse søknadene vil bli behandlet i august før skolestart,
dersom det da er ledige skoleplasser. Søkere uten rett må legge ved dokumentasjon på
realkompetansevurdering fra sitt hjemfylke for at søknaden skal bli vurdert.
Ved førsteinntaket prioriterer inntakskomiteen 2 elevplasser per basisgruppe til følgende
søkere som har orientert skolen og dokumentert innen 1. mars om at de er:
a) Barn av ansatte på skoler under Egill Danielsen Stiftelse.

b) Barn av eieroppnevnte medlemmer av styret for skolen.
c) Elever som kommer tilbake fra skolegang i utlandet, når foresatte har deltatt i
misjonsvirksomhet.
Dersom det er oversøkning rangeres søkere ved loddtrekning. Det blir sendt et brev der
skolen bekrefter at de som får inntak etter dette punkt, vil få tilbud om skoleplass i juli.
1.11

Skolen vil på forhånd prioritere 2 elever per basisgruppe til Vg1 og påbygg etter spesiell
vurdering. Søkerne må ha DVS som 1. prioritet om søknaden skal bli vurdert av skolen.
Med spesiell vurdering menes elever som kan dokumentere sosiale, faglige og/eller
medisinske grunner for opptak. Det kreves uttalelse fra lege, PPT, rådgiver eller annet
fagpersonell. Ved oversøkning blir søknadene rangert etter loddtrekning. Søkere som ikke
gis plass etter spesiell vurdering, vil bli vurdert som ordinær søker. Hvis denne kvoten ikke
blir fylt, frigjøres elevplassene til ordinære søkere. Inntakskomiteen vurderer søknadene.
Det blir sendt et brev der skolen bekrefter at de som får inntak etter dette punkt, vil få
tilbud om skoleplass i juli.

1.12

Skolen vil på forhånd prioritere 4 minoritetsspråklige søkere til Vg1 studiespesialisering og
2 minoritetsspråklige søkere til Vg1 helse- og oppvekstfag. Kvoten forbeholdes søkere som
ikke vil få et ordinært vitnemål fra ungdomsskolen for aktuelt inntak. Ved oversøkning blir
søknadene rangert etter loddtrekning. Søkere som ikke gis plass som minoritetsspråklig
søker, vil bli vurdert som ordinær søker. Hvis denne kvoten ikke blir fylt, frigjøres
elevplassene til ordinære søkere. Inntakskomiteen vurderer søknadene. Det blir sendt et
brev der skolen bekrefter at de som får inntak etter dette punkt, vil få tilbud om skoleplass i
juli.

1.13

Det er en forutsetning for å beholde skoleplassen at man møter frem til første skoledag.

2. Inntak til Vg1
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Søkere som kommer direkte fra ungdomsskoler under Egill Danielsen Stiftelse og som har
DVS som 1. prioritet i sin søknad i VIGO, gis 4 tilleggspoeng når karakterpoeng er regnet
ut (karaktergjennomsnitt x 10).
Øvrige søkere rangeres etter poengsum (Se pkt. 1.5).
Ønsker om fordypningslinjer leveres inn senest 5. august. Vi tar inn inntil 31 elever på
fordypningslinjene, og søkere tas inn etter karakterpoeng. Det tas forbehold om nok søkere
til de ulike fordypningslinjene for å kunne gi disse tilbudene. Dette berører ikke
skoleplassen som man allerede har fått.

3. Vg2 og Vg3
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En elev tatt inn til Vg1 og Vg2 i studiespesialiserende programområde har rett til å
fortsette på henholdsvis Vg2 og Vg3 når man har DVS som 1. prioritet, så sant eleven har
bestått i alle fagene som er fastsatt i læreplanverket for utdanningsprogrammet på
Vg1/Vg2, også de fagene det ikke skal settes standpunktkarakter i. Se også pkt. 1.7.
En elev tatt inn på Vg1 i helse- og oppvekstfag har rett til å fortsette på Vg2 når man har
DVS som 1. prioritet, så sant eleven har bestått i alle fagene som er fastsatt i
læreplanverket for utdanningsprogrammet på Vg1, også de fagene det ikke skal settes
standpunktkarakter i. Se også pkt. 1.7. Ved oversøkning til en utdanning tas elevene inn
etter poeng.
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Elever som etter et Vg1 kurs eller et Vg2 kurs har fire 1-ere, tre IV-er, to 1-ere og en IV,
en 1-er og to IV-er eller lavere resultater, kan ikke tas inn i hovedinntaket uten at rektor
etter en samlet vurdering mener at eleven kan ha utbytte av undervisningen på neste
kursnivå.
Nye elever til Vg2 og Vg3 må søke inntak til skolen på VIGO. Poengsummen man
konkurrerer med regnes ut som i Vestland fylkeskommune. Tellende karakterer er de sist
foreliggende karakterene fra underliggende skole eller kurs.
Vg2 KRIK-linje: Inntil 31 elever på på KRIK-linjen tas inn i Vg2 Studiespesialiserende
utdanningsområde. Kriterier for inntak: Halvårsvurdering etter 1. halvår i Vg1. Søkere fra
Vg1 DVS som har gått på tilsvarende linje i Vg1 har fortrinn. Videre prioriteres søkere fra
DVS foran søkere fra andre skoler. Det betales ordinær skolepengesats i tillegg til en
fastsatt sum for hver av linjene i Vg2 og Vg3. Unntak for 2021-23: Alle som er KRIKelever i Vg1 2020-21, får om de ønsker det gå videre på KRIK-linjen i Vg2 og Vg3.

4. Påbygging til generell studiekompetanse, Vg3 og Vg4
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Søkere som ikke har fullført fag- og yrkesopplæring, må søke Vg3 påbygging til generell
studiekompetanse (31 uketimer).
De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, eller holder på med å fullføre dette,
må søke Vg4 påbygging til generell studiekompetanse (24 uketimer). Bestått fagbrev må
være dokumentert senest 30.6. Tas fagbrev etter dette, må eleven ta direkte kontakt med
skolen for å bli vurdert i lokalt opptak i august dersom det er ledige plasser.
Søkere direkte fra egne Vg2-kurs på DVS som har DVS som 1. prioritet i VIGO, gis 4
tilleggspoeng når karakterpoeng er regnet ut (karaktergjennomsnitt x 10).
Søkere tas inn på grunnlag av poeng som regnes ut som for Vestland fylkeskommune.
Søkere til fullt årskurs (31 uketimer) tas inn før søkere til delkurs.

5. Klagerett
Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2. Eventuell klage på avslag
om skoleplass begrunnes skriftlig og sendes til skolen innen fristen, som er 3 uker etter at
svar på skoleplass er gitt (via www.vigo.no eller direkte fra skolen). Klagen videresendes
så til Statsforvaltaren i Vestland.

Skolestyret DVS, 19.11.2020.

