
Inntaksreglement – Nordborg videregående skole 

 
Nordborg videregående skole er en kristen friskole med godkjenning etter privatskolelova. 
Alle søknader om elevplass ved Nordborg avgjøres i henhold til nedenstående reglement. 
Inntaksreglementet har utgangspunkt i det privatskolelova sier om inntak av elever jfr. § 3-1.  
 
1. Generelt 
Skolen er åpen for alle, og har hele landet som inntaksområde, jfr. friskolelova § 3-1 første 
ledd.  
 
Skolen har inntak i samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune. Elever som er 
hjemmehørende i Troms og Finnmark mottar melding om første- eller andreinntak fra Vigo, 
henholdsvis i juli og august.  Andre søkere mottar melding om inntak fra Nordborg.  
 
Etter andreinntaket behandler skolen alle søknader hvis det er ledige plasser. 
 
Man søker til skolen elektronisk via www.vigo.no. Søknadsfrist er 1. mars for ordinært 
inntak, og 1. februar for særskilt inntak. Søknader etter søknadsfristen må sendes direkte til 
skolen (søknadsskjema ligger på skolens hjemmeside). 

 

2. Grunnlag for inntak til de ulike trinn 

Søkere til Vg1 

Søkeren må ha gjennomgått 10-årig grunnskole eller tilsvarende. Opptak skjer på grunnlag av 
standpunktkarakterer fra ungdomsskolen. Til grunn for poengberegning og rangering legges 
gjennomsnittet av standpunktkarakterene fra ungdomsskolen.  

Søkere til Vg2 og Vg3 

Til grunn for poengberegning og rangering legges gjennomsnittet av karakterene i samtlige 
fag fra det foregående trinn. Søkere som ikke har bestått ett eller flere fag kan tas inn som elev 
dersom det etter intern vurdering av skolen vurderes at søkeren har de kunnskaper og 
ferdigheter som etter læreplanen er nødvendig for å følge undervisningen.  

 
3. Prioriteringer 
Dersom skolen har flere søkere enn det skolen har kapasitet til å ta inn, avgjør følgende 
prioriteringer hvem av søkerne som skal tas inn, jfr. privatskolelova § 3-1, tredje ledd, fjerde 
punktum.  
 

a) Søkere med lovfestet rett til inntak i videregående skole har fortrinnsrett før søkere 
uten slik rett, noe som gir følgende rekkefølge: 
 
1. Ungdom med rett 
2. Voksne med rett 
3. Voksne uten rett 
 
Voksne søkere skal realkompetansevurderes av hjemfylket før inntak. 

 

b) Inntak gjøres ut fra poengberegninger av karakterer (se punkt 2). 

Elever som søker innen fristen prioriteres. 

http://www.vigo.no/


c) Tilleggspoeng: 

• Elever som går på Nordborg ungdomsskole eller Nordborg videregående skole når 
de søker, får et tillegg på 0,2 lagt til gjennomsnittskarakteren, under forutsetning 
av å ha gjennomført og bestått i alle fag.  

• Barn av foreldre som er i utenlandstjeneste for en misjonsorganisasjon eller Norsk 

kirke i utlandet eller som avslutter en slik tjeneste samme kalenderår som inntak 

gjøres, får et tillegg på 0,4 lagt til gjennomsnittskarakteren, under forutsetning av å 

ha gjennomført og bestått i alle fag. 

 
Søkere kan maksimalt oppnå et tillegg på 0,4 
 

 
d) Særlige forhold: 

 

• Rektor kan fravike poengrekkefølgen i forbindelse med inntak av internatelever. 

• Nordborg har anledning til å ta inn inntil 13 voksne søkere uten rett jfr. forskrift til 
privatskolelova § 11-1.  

 
 
4. Inntak 
 
Inntaket skjer via Vigo i Troms og Finnmark fylkeskommune, i samarbeid med rektor ved 
Nordborg.  
 
 
5. Klagerett 
 
Vedtak om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Rektor er kontaktperson ved 
spørsmål eller klage. 
 

Skolen kan kontaktes for informasjon og spørsmål rundt inntaket. Klager må sendes skriftlig 
til skolen innen 3 uker etter at svar er mottatt. Skolen sender klagen videre til Troms og 
Finnmark fylkeskommune, som behandler saken. Fylkeskommunen omgjør vedtaket eller 
sender saken til Statsforvalteren i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse (jfr. 
privatskolelova § 3-1 sjette ledd). 
 
Vedtatt i skolestyret, 8. februar 2018 

 

 
 


