
INNTAKSREGLEMENT FOR DANIELSEN INTENSIVGYMNAS 
 

1. Danielsen Intensivgymnas tar inn elever både med og uten rett til videregående 

opplæring.1 Skolen har en kvote med plasser som er forbeholdt søkere uten ungdomsrett.2 

2. Inntaksområdet for Danielsen Intensivgymnas er hele landet. 

3. Voksne søkere til skolen skal være realkompetansevurdert av fylket (jfr. Friskolelova § 3-

1). Det kommer frem ved en realkompetansevurdering hvilke fag eleven kan ta ved 

skolen.  

4. For hvert inntak setter rektor et søknadstidspunkt som er første mulige dato for 

innlevering av søknader samt søknadsfrist for hovedinntak og suppleringsinntak. Etter 

disse søknadsperiodene gjennomfører skolen løpende inntak frem til to uker etter 

skolestart. 

5. Når skolens kapasitet nås, vil skolen prioritere søkere med opplæringsrett etter 

Opplæringslovens § 3-1, i henhold til Friskolelova § 3-1. Skolen vil deretter prioritere 

søkere etter følgende, rangerte kriterier:   

a. Søkere som har påbegynt faget de søker på Danielsen Intensivgymnas de siste 2 

skoleår prioriteres etter søkere som ikke har påbegynt det samme faget i denne 

perioden. 

b. Søkere som allerede er registrerte som elever ved skolen, prioriteres foran nye 

søkere ved det påfølgende studiesemester innen samme skoleår.  

c. Søkere som ved tidligere elevstatus på skolen har brutt skolens reglement på en 

slik måte at det har resultert i utvisning eller bortfall av statsstøtte (for eksempel 

ved for høyt fravær), prioriteres etter søkere som ikke har overtrådt skolens 

reglement på en slik måte. Skolen gjør unntak fra dette punkt dersom årsaken til 

tidligere brudd på skolereglementet skyldes helsemessige årsaker dokumentert av 

lege, psykolog eller annen sakkyndig instans. 

d. Søkere som ved tidligere elevstatus ikke har gjort opp sitt økonomiske 

mellomværende med skolen, prioriteres etter søkere som ikke har slikt uoppgjort 

mellomværende. 

e. Til slutt prioriteres søkere etter søknadstidspunkt, forstått som det tidspunkt en 

komplett søknad, med nødvendige vedlegg, er registrert mottatt av skolen. 

6. Søkere har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven kapittel VI. Fylkesmannen 

er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker. 

  

Vedtatt av styret for Foreningen Danielsen Intensivgymnas* 

1.april 2014 
 

*17.04.2014 mottok Danielsen Intensivgymnas en presisering fra Utdanningsdirektoratet som pålegger skolen å ikke 

ta inn elever på fag hvor de tidligere har oppnådd bestått karakter. Skolen fikk godkjent kvote for prioritering av 

voksne elever ved inntak 12.09.2017. Reglementet er administrativt redigert i tråd med disse presiseringene i 

påvente av endelig styrebehandling. 

 

 

                                                 
1 For utdyping av regelverket for rett til videregående opplæring, se Rundskriv UDir-2-2008 
2 Forskrift til Friskolelova §11-3. Voksenkvote på 170 av skolens 250 elevplasser, datert 12.09.2017 


