
Inntaksreglement for grunnskolen 
    Steinerskolen på Hedemarken 

 
Generelt 
Elever til Steinerskolen på Hedemarken tas inn etter bestemmelser i følgende lover: 

• Lov om private skoler med rett til statstilskudd, av 4.juli 2003 nr.84 

• Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17.juli 
1998 nr.61 

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967 (forvaltningsloven). 

• Departementet ved fylkesmannen (statens utdanningskontor) er klageinstans, jfr. 
Privatskoleloven 3.1  

 
I privatskoleloven kapittel 3, § 3.1 står det at skolen skal ha hele landet som inntaksområde og 
skal være åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i tilsvarende offentlige skoler. I § 5.2 
heter det at styret skal fastsette inntaksreglementet. 
Beslutningen om inntak fattes som enkeltvedtak av ledelsen. 
 
Steinerskolen på Hedemarken er et trettenårig skoletilbud, godkjent som et faglig- pedagogisk 
alternativ til den offentlige skole. 
 
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken (HPS) står i et nært samarbeid med 
Steinerskolen på Hedemarken (skole-i-skole-modellen), og elevene i HPS er en del av 
storklassen. Ved inntak til 1.klasse reserveres det 2 plasser til søkere til HPS, frem til 
1.november året før skolestart. 
 
Skolen er åpen for alle som ønsker et steinerpedagogisk alternativ for sine barn. Det er et 
ønske at foreldrene gjør seg kjent med skolens metodikk og fagplan, og viser interesse og 
engasjement for skolen og steinerpedagogikken. 
 
Skolen er godkjent for inntil 30 elever pr.trinn. Det skal reserveres plasser for de 
helsepedagogiske elevene. Det kan gjøres inntaksstopp i klasser dersom klasseteam og 
trinnleder ser behov for det. Vedtak om inntaksstopp og lengden på dette gjøres i 
ledergruppen etter innstilling fra klasseteam og trinnleder. Inntaksstopp gjøres kjent på 
skolens hjemmeside. 
 
 
For å bygge opp et godt samarbeid mellom skolen og foreldrene fra starten av, arrangeres det 
hvert år informasjonsmøter for nye foreldre. Disse møtene er lagt opp spesielt med tanke på 
nye førsteklasseforeldre. Skolen ser det som svært viktig at foreldrene deltar på disse møtene. 
Søkes det plass senere i skoleløpet, skal skolen tilby minst ett informasjonsmøte med søkeren.   
 
Ved steinerskolene er økonomien blant annet basert på bidrag fra foreldrene. Familiens 
økonomi skal imidlertid ikke være et hinder for å søke barnet inn ved Steinerskolen på 
Hedemarken. Det finnes retningslinjer for redusert foreldrebidrag, som hovedsakelig tar 
utgangspunkt i familienes betalingsevne. For elever i Helsepedagogisk skole betales det ikke 
foreldrebidrag grunnet annen tilskuddsordning. 
 
 
 



Inntakskriterier 
Alle som ønsker sine barn inn ved Steinerskolen på Hedemarken, må sende skriftlig søknad 
på eget søknadsskjema (HPS har egne skjemaer) Skolen har rett til å avslå en søknad dersom 
søker krever undervisning i egne rom og skolen ikke har denne romkapasiteten. 
 
 
 
Tidsfrister 
Søknadsfrist til 1.klasse er 1.november. Dersom det fortsatt er ledige plasser, behandles 
søknadene fortløpende. 
Når det gjelder inntak av elever til eksisterende klasser, blir søknadene behandlet fortløpende 
etter dato på søknad og inntak skjer når søknaden er ferdigbehandlet. 
 
Prioritering ved oversøknad  
Til 1.klasse prioriteres 
- barn med søsken på skolen  
- barn av medarbeidere ved skolen 
- videre prioritering gjøres etter dato på søknad 
 
Til andre klassetrinn prioriteres: 
- barn med søsken på skolen  
- barn av medarbeidere 
- barn fra andre steinerskoler 
- videre prioritering gjøres etter dato på søknad 
 
 
Inntak skjer i samarbeid med klasselærer. 
 
Se eget tillegg til reglementet for den helsepedagogiske skolen og for den videregående 
skolen. 
 
 
Oppsigelse av skoleplass må skje skriftlig.  
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