Stiftelsen Sørlandets Maritime Videregående Skole.
M/S Sjøkurs

INNTAKSREGLEMENT FOR
SØRLANDETS MARITIME VIDEREGÅENDE SKOLE
Reglementet er vedtatt av skolens styre 25.10.2017
etter Friskolelova § 5-2, andre ledd bokstav d.
Reglementet er utarbeidet etter Friskolelova §3-1
Vedlegg:

1. Maritim/teknisk faglig uttalelse
2. Friskolelova § 3-1

Stiftelsen har som ideelt formål å gi ungdom opplæring i sjøens yrker etter de retningslinjer som
lovverket gir for yrkesopplæring, jfr. Friskolelova. Undervisningsvirksomheten skal følge læreplaner
godkjent av departementet. Det legges særlig vekt på å lære elevene sjømannskap, orden og
disiplin.
(Fra Vedtekter for Stiftelsen Sørlandets Seilende Skoleskibsinstitution, § 3 Formål)

1. Skolen er godkjent for 60 elevplasser, og har hele landet som inntaksområde, jf.
Friskolelova § 3-1 første ledd. Søknad sendes skolen via www.VIGO.no eller på skolens
eget søknadsskjema http://www.sjoekurs.no med følgende søknadsfrister:
• Ordinær søknad:
• Søknad om særskilt opplæring:
• Søknad med tilleggsskjema:

1. mars
1. februar
1. februar

Søkere som ikke får skoleplass ved inntaket, blir vurdert og får plass på venteliste i
prioritert rekkefølge. Inntaksnemnda kan benytte ventelisten til å fylle opp skolen dersom
elever trekker seg sent eller etter skolestart.
2. ORDINÆRT INNTAK
a. Ungdom med rett til videregående utdanning etter opplæringslova § 3-1 prioriteres
framfor voksne med rett etter § 4A-3.
b. Inntaksgrunnlaget er karakterer/ poengsum fra første termin i siste skoletrinn som
kvalifiserer for gjeldene trinn og utdanningsprogram.
c. Dersom antall søkere er større enn antall elevplasser vil det blant søkere med lik
poengsum bli prioritert på grunnlag av følgende kriterier i rekkefølge:
i. Ved opptak til VG2 prioriteres elever som har bestått VG1 ved SMVGS
ii. Søkere som kan dokumentere ekstra motivasjon for maritim utdannelse,
samt mulighet for helseattest for sjøfolk
iii. Elev som har lang reise vei til maritim utdanning og av den grunn trenger
skoleplass med internat.
iv. Kontinuitet i tidligere skolegang, lite ugyldig fravær
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Beste karakter i atferd prioriteres.
vi. Kvinner prioriteres
d. Karakterer etter endt utdanning, siste termin, sendes skolen umiddelbart når disse
foreligger. Ved vesentlig endring i karakterer, orden og oppførsel og fravær
forbeholder skolen seg retten til å vurdere tildelt skoleplass.
v.

3. INNTAK PÅ SÆRSKILTE VILKÅR
a. Skolen kan vurdere å ta inn søkere som søker ut fra særskilte vilkår (A-skjema).
Denne søkergruppa konkurrerer ikke på karakterer, men blir vurdert og prioritert ut
fra sine sakkyndige vurderinger, dvs. at
i. det må foreligge en ny (0-2 år) sakkyndig vurdering fra PPT som
dokumenterer at søkeren har behov for den type tilrettelagt opplæring
skolen kan gi, jfr. Forskrift til Privatskolelova § 9A-5
ii. søkeren må dokumentere interesse for maritim utdanning eller praksis fra
maritimt/teknisk/verkstedrelatert arbeid (se vedlegg 1 til søknadsskjema)
iii. skolen må vurdere sin egen faglige kompetanse og egne muligheter til å gi
søkeren en god og tilpasset faglig og sosial opplæring opp mot søkerens
behov
4. Det er en forutsetning for inntak at eleven vil rette seg etter skolens reglementer
5. Melding om inntak sendes elevenes hjemfylke, jfr. Friskolelova § 3-1 fjerde ledd

Etter forvaltningsloven § 2 er avgjørelse om inntak et enkeltvedtak, og kan ifølge samme lov §§ 28
og 29 klages inn for Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder innen 21 dager fra det tidspunktet dere
har hatt mulighet for å gjøre dere kjent med vedtaket. En eventuell klage sendes tjenestevei via
Sørlandets Maritime VGS. Skolen vil da ta vedtaket opp til ny vurdering før klagen eventuelt
sendes videre til klageinstansen.
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Vedlegg 1 til søknadsskjema

Maritim/teknisk faglig uttalelse ved inntak til Sørlandets Maritime Vgs.
For å bli vurdert til inntak på særskilt grunnlag, må søkeren dokumentere relevant praksis fra maritim
og/eller teknisk bransje. Med relevant praksis menes dekks- eller maskinarbeid som står i forhold til
utdannelsen som søkes, evt. annen relevant praksis fra verksted eller mekanisk virksomhet. Dette er i
tillegg til en sakkyndig vurdering fra PPT.
Den faglige vurderingen skal fylles ut av ansvarshavende for skipet/virksomheten. Denne må ikke være i
nær slekt med søkeren.
Søkers navn:
Relevant praksis
Rederi/firma:

Søkers fødselsdato:

Skip/virksomhet:

Tidsrom:

Vurdering av arbeidet (kryss av, 1 er dårligst, 6 er best)
1
2
3
Utførelsen av arbeidet:

4

Beskrivelse av arbeid:

5

6

Kommentar

Interesse for arbeidet:

Egnethet for arbeidet:

Punktlighet

Annet:

Maritim/teknisk faglig vurdering foretatt av:
Navn:
Stilling:

Skip/virksomhet:

Dato:

Underskrift:
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Vedlegg 2 til søknadsskjema
Friskolelova § 3-1. Inntak av elevar
Skolane skal ha heile landet som inntaksområde. Dei skal stå opne for alle som fyller
vilkåra for inntak i offentlege skolar, jf. opplæringslova §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første
ledd. Dette gjeld òg skolar i utlandet og internasjonale skolar i Noreg.
Ved inntak til vidaregåande skolar skal ungdom med rett til vidaregåande opplæring
etter opplæringslova § 3-1 prioriterast føre vaksne søkjarar med rett til vidaregåande
opplæring etter opplæringslova § 4A-3. Skolar for funksjonshemma kan også ta inn
vaksne søkjarar utan rett til vidaregåande opplæring. Heimfylket skal vurdere
realkompetansen til ein vaksen søkjar før han eller ho kan takast inn som elev ved ein
vidaregåande skole. Norske vidaregåande skolar i utlandet kan ikkje ta inn vaksne.
Skolane skal ha eit inntaksreglement som viser prioriteringa av søkjarar, dersom
søkinga er større enn kapasiteten til skolen. Reglementet skal innehalde reglar for
prioritering ut frå saklege omsyn. Inntaksreglementet skal liggje innanfor den avgrensinga
som følgjer av første og andre ledd. Skolen avgjer i samsvar med reglementet kven av
søkjarane som skal takast inn.
Melding om inntak av elevar i grunnskolar skal sendast til heimkommunen til eleven.
Melding om inntak til vidaregåande skolar skal sendast til heimfylket til eleven. Skolen skal
melde frå til heimfylket om behovet for læreplass når eleven er teken inn på vidaregåande
trinn 2.
Departementet kan gi forskrifter om inntak av vaksne søkjarar utan rett til
vidaregåande opplæring og om inntak av utanlandske søkjarar.
Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningslova. Avgjerd om inntak er
enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2. Departementet er klageinstans.
Når det gjeld særskilde skolar for funksjonshemma, kan departementet gjere unntak
frå reglane i andre ledd.
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