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INNTAKSREGLEMENT
Studiespesialisering med toppidrett Vg1, Vg2 og Vg3
Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG)
Gjeldende for skoleåret 2018-2019.
Med hjemmel i Friskolelova og Opplæringslova med forskrifter.
Vedtatt av styret ved HTG, 27.februar 2018
jf friskolelova § 5-2 andre ledd, bokstav d)
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1. Generelt om inntak
HTG har hele landet som inntaksområde, og skal stå åpen for alle som fyller
vilkårene for inntak i offentlige skoler jf. friskolelova 3-1, første ledd.
Ved inntak skal ungdom med rett til videregående opplæring etter opplæringslova §31 prioriteres foran voksne søkere med rett til videregående opplæring etter
opplæringsloven § 4 A-3.
HTG kan ta inntil 27 voksne elever uten rett, jf. kap. 11, § 11-1 i forskrift til
friskolelova. Voksne søkere uten rett blir prioritert etter ungdom, og voksne, med rett
til videregående opplæring.
HTG har utarbeidet et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom
søkningen er større enn kapasiteten ved skolen, se punkt 5.
HTG er godkjent i.h.t. friskolelova kap. 2, § 2-1 d) Særskilt tilrettelagt videregående
opplæring i kombinasjon med toppidrett for inntak av inntil 270 elever hvert skoleår.
Det tas forbehold om nok søkere slik at klasser, fag og idretter kan igangsettes.

2. Søknadsfrist- og prosedyre
Ordinær søknadsfrist er 1.mars for alle tre trinn. HTG tar imot søknader etter fristens
utløp. Dersom trinnet har oversøkning vil de nye søknadene prioriteres etter
søknader som er kommet inn før fristens utløp.
Søknad til HTG sendes på:
1. www.vigo.no (Rogalandselever) og
2. skolens elektroniske søknadsskjema som ligger på
www.haugesund-toppidrettsgymnas.no under Søk opptak i menyen
Søkere til Vg1 må sende inn, sammen med søknaden eller i separat forsendelse,
karakterutskrift fra første halvårsvurdering 10. klasse («julekarakterer»).
Søkere til Vg1 må huske å få påført/lagt ved standpunktkarakterer i fag som
eventuelt er avsluttet på trinnene før (8. eller 9.klasse).
Søknaden vil ikke bli behandlet av inntakskomiteen før karakterutskriften er mottatt.
Søkerne må levere attestert kopi av vitnemål/kompetansebevis så snart dette
foreligger i juni.
Det er mulig for elever ved andre videregående skoler å søke seg til HTG på Vg2 og
Vg3. Elever som allerede er elever ved HTG, og elever som har vært på utveksling
på Vg2, prioriteres foran eksterne søkere til Vg2 og Vg3 så fremt de er kvalifisert for
opptak.
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3. Kvalifisert for opptak
Vilkåret for inntak til Vg2 og Vg3 er i hovedsak at alle fagene på det foregående
trinnet må være bestått. De som ikke oppfyller dette vilkåret kan i noen tilfeller tas inn
etter en individuell vurdering. Dette gjelder blant annet dersom det etter en helhetlig
vurdering konkluderes med at søkeren har de faglige og idrettslige forutsetninger for
å følge opplæringen på neste trinn.
Søkere kan bli tatt inn som delkurselever dersom de har de nødvendige faglige og
idrettslige forutsetninger, og dersom det er plass på trinnet. Søkeren må ha
ungdomsrett i aktuelle fag.
Rektor gjør et enkeltvedtak i slike saker.

4. Sammenhengen mellom sluttvurdering og elevstatus, § 3-16 a,
forskrift til friskolelova
Når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag (karakteren 2 eller bedre), skal
sluttvurderingen følge eleven frem til kompetansebevis og vitnemål. Eleven kan da
ikke få elevstatus i faget på nytt. Karakterforbedringer i fag må gjøres via privatist
eksamen, mer info på www.privatistweb.no.
En elev som har sluttvurdering i et fag fra videregående opplæring på
ungdomstrinnet, jf. §2A-11, kan velge om faget skal godkjennes etter § 5a-3, eller ta
faget på nytt som elev i videregående opplæring.
En elev som har fått innvilget omvalg kan velge om tidligere sluttvurderinger i
fellesfag skal godkjennes etter § 5a-3, eller velge å ta faget på nytt som elev i
videregående opplæring.

5. Utvidet tid på grunnlag av spesialundervisning
For at en elev skal kunne innvilges rett til utvidet tid etter § 3-1 femte ledd, må
følgende vilkår være oppfylt:
1. Det må foreligge en sakkyndig vurdering etter opplæringsloven § 5-3 som
konkluderer med at eleven har behov for spesialundervisning.
2. Det må være fattet vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1
jf. § 5-3 jf. Friskoleloven § 3-6 første ledd og det må være utarbeidet en
individuell opplæringsplan etter opplæringsloven § 5-5.
3. Dersom utvidet tid etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd ikke er nevnt i
sakkyndig vurdering etter opplæringsloven § 5-3, må det utarbeides en ny
sakkyndig vurdering etter opplæringsloven § 3-1 femte ledd.
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6. Oversøkning til trinn
Ved oversøkning til et trinn vil skolen rangere søkerne på venteliste etter
opptakskravene beskrevet i inntaksreglementet og nytt inntak foretas dersom ledig
plass. Søkere som ikke innfrir kravene i inntaksreglementet vil få avslag.

7. Rapportering til søkerens hjemfylke
I begynnelsen av juni rapporterer HTG til inntakskontorene i fylkeskommunene om
hvem som har takket ja til skoleplass på HTG. Dersom eleven takker ja til HTG sitt
tilbud, kan en eventuell søknad eleven har på www.vigo.no om plass på en
fylkeskommunal skole kunne falle bort. Det betyr at eleven ikke vil få tilbud om plass
på en fylkeskommunal skole i juli måned. De ulike fylkene har ulik praksis på dette
punktet. Ta kontakt med din fylkeskommune dersom du trenger mer informasjon.

8. Tilbaketrekking av tilbudt skoleplass på HTG
Ettersom HTG i de første opptaksrundene bruker første halvårsvurdering med
karakter som grunnlag for opptak ønsker vi å kunne ha mulighet for å trekke tilbake
tilbudt skoleplass dersom elevens karakterer endrer seg vesentlig negativt til
standpunkt. Vesentlig vil si ned 5 karakterpoeng eller mer til standpunkt fra 1.termin.
Da vurderer vi tilbudt skoleplass på nytt.
Dersom dette skjer kan HTG trekke tilbake tilbudt skoleplass med et enkeltvedtak.
Om dette skjer etter 1.juni vil elevens fylkeskommune også bli informert om
enkeltvedtaket slik at eleven kan bli vurdert for opptak på en annen
skole/utdanningsprogram.

9. Utregning av karakterpoeng og inntak
I de første inntakene er det karakterene som er oppnådd til første halvårsvurdering
på gjeldende trinn, og de idrettslige forutsetningene, som ligger til grunn for vurdering
av opptak.
Ved opptak fra begynnelsen/midten av juni er det i tillegg standpunktkarakterene, og
eventuelle eksamenskarakterer, samt idrettslige forutsetninger, som ligger til grunn
for vurdering.
Ved oversøkning vil de søkerne som ikke får tilbud om plass bli satt opp på en
prioritert venteliste.
Poengutregning:
•
•

Alle tallkarakterene legges samme og divideres på antall karakterer.
Gjennomsnittet multipliseres med 10.
Fag som har karakteren «deltatt», «fritatt» eller «bestått» regnes ikke med.
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•

Fag som har karakteren IV «ikke vurderingsgrunnlag» eller IM «ikke møtt til
eksamen» er med i utregningen som nullverdi.

10.

Inntak etter idrettsfaglig vurdering

Søkerne fra de enkelte idrettene vurderes separat fra hverandre og konkurrerer ikke
om de samme plassene. De idrettslige forutsetningene for hver enkelt elev kan
dokumenteres gjennom opplysninger fra trener, daglig treningsmiljø, resultater og
evt. dokumentasjon fra klubb/kretslag/landslag m.m. Idrettslige forutsetninger er
beskrevet i kvalitetskravene utarbeidet av Olympiatoppen.
Ved behov forbeholder HTG seg retten til å gjennomføre en opptaksprøve og intervju
hvor de idrettslige forutsetningene testes eller be om at søkeren skriver et
motivasjonsbrev. I så fall vil søkeren bli innkalt til skolen. I en opptaksprøve vil det
legges vekt på at eleven har forutsetninger og potensiale til å gjennomføre den
trening som ligger i læreplanen til programfaget Toppidrett. Her legges det vekt på
nåværende ferdigheter, fysiske forutsetninger, motivasjon og sosiale egenskaper.
Eleven må ikke være en toppidrettsutøver, men bør være tilknyttet et idrettslag i sin
idrett og glad i å trene mye for å utvikle sine kunnskaper og ferdigheter.

11.

Prioritering av søkere ved oversøkning

Vg1
Ved oversøkning rangeres søkerne etter:
1. Poengsum av karakterer fra høyest til lavest, se punkt 8, og idrettsfaglige
forutsetninger, se punkt 9.
2. Dersom noen søkere har samme poengsum og idrettsfaglig forutsetning,
rangeres søkeren etter karaktersnitt i fagene norsk, engelsk, matematikk,
naturfag og samfunnsfag. Karaktersnitt og idrettslig forutsetning vektes 50/50.
3. Medlemskap i idrettsklubb med nær tilknytning til skolen (samarbeidsklubb).
4. Søkeren har søsken ved skolen, eller er barn av skolens ansatte eller barn av
skolens styremedlemmer.
5. Loddtrekning.
Det reserveres 2 plasser til opptak til Vg1 etter at standpunktkarakteren er satt.

Vg2
Ved oversøkning rangeres søkerne etter:
1. Poengsum av karakterer fra høyest til lavest, se punkt 8, og idrettsfaglige
forutsetninger, se punkt 9.
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2. Dersom noen søkere har samme poengsum og idrettsfaglig forutsetning,
rangeres søkeren etter karaktersnitt i fagene norsk, engelsk, matematikk,
naturfag, geografi og samfunnsfag fra Vg1. Karaktersnitt og idrettslig
forutsetning vektes 50/50.
3. HTG elever som har bestått i alle fag på Vg1, og eksterne søkere med bestått
i alle fag, prioriteres foran søkere med 1 eller IV i ett eller flere fag.
4. Medlemskap i idrettsklubb med nær tilknytning til skolen (samarbeidsklubb).
5. Søkeren har søsken ved skolen, eller er barn av skolens ansatte eller barn av
skolens styremedlemmer.
6. Søkere som har mye udokumentert fravær som medførte bortfall av
statstilskudd vil bli prioritert sist uavhengig av karaktersnitt. Dette gjelder også
elever med skyldig/utestående skolepenger fra Vg1.
7. Loddtrekning.

Vg3
Ved oversøkning rangeres søkerne etter:
1. Poengsum av karakterer fra høyest til lavest, se punkt 8, og idrettsfaglige
forutsetninger, se punkt 9.
2. Dersom noen søkere har samme poengsum og idrettsfaglig forutsetning,
rangeres søkeren etter karaktersnitt i fagene norsk, historie og programfag fra
Vg2. Karaktersnitt og idrettslig forutsetning vektes 50/50.
3. HTG elever som har bestått i alle fag på Vg2, og eksterne søkere med bestått
i alle fag, prioriteres foran søkere med 1 eller IV i ett eller flere fag.
4. Elever som gikk Vg1 på HTG og som kommer tilbake fra utveksling på Vg2, og
som er kvalifisert for trinnet over, prioriteres foran HTG elever som har
karakteren 1 eller IV i ett eller flere fag på Vg2, og foran eksterne søkere.
5. Medlemskap i idrettsklubb med nær tilknytning til skolen (samarbeidsklubb).
6. Søkeren har søsken ved skolen, eller er barn av skolens ansatte eller barn av
skolens styremedlemmer.
7. Søkere som har mye udokumentert fravær som medførte bortfall av
statstilskudd vil bli prioritert sist uavhengig av karaktersnitt. Dette gjelder også
elever med skyldig/utestående skolepenger fra Vg1/Vg2.
8. Loddtrekning.

12.

Inntakskomité

Skolens inntakskomité innstiller elever for inntak. Rektor, toppidrettssjef og
avdelingsleder/assisterende rektor sitter i inntakskomiteen. Rektor er ansvarlig for
inntaket.
Inntakskomiteen starter arbeidet med inntaket etter søknadsfristen 1.mars.
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13.

Svar på søknad

Første inntak skjer vanligvis i slutten av mars eller begynnelsen av april, og beror på
årets plassering av vinter- og påskeferie. Påfølgende inntak foretas ved ledig
kapasitet og ved at noen takker nei til tilbudt skoleplass.
Et inntak på Vg1 foretas når standpunktkarakterene foreligger, ref. punkt 10,
reservasjon av plasser.
Alle søkerne vil få tilsendt brev med enten tilbud om skoleplass eller avslag på
skoleplass, og videre saksgang.
Sammen med tilbud om skoleplass vil det være vedlagt en faktura på kr 1 500,- som
er en del av skolepengene.
Eleven vil, etter at tilbud om skoleplass er gitt, bli bedt om å sende inn eventuelle
papirer fra PPT eller andre organ som kan ha betydning for elevens skolegang og
tilrettelegging. Disse papirene blir svært sjelden sendt direkte til HTG og bør derfor
sendes inn fra elev/foresatte.

14.

Klageadgang

Avgjørelsen om inntak og avslag er enkeltvedtak jf forvaltningsloven kap IV og V.
Enkeltvedtaket kan påklages til skolen. Klagen må inneholde det vedtaket som blir
påklaget, og klagen bør også inneholde grunnen til klagen. Klagefrist i vanlige
enkeltvedtak er 3 uker (Forvaltningslovens §§ 28 og 29) fra avslaget ble gjort kjent.
Klager har rett til innsyn i all dokumentasjon. Departementet, delegert til
Fylkesmannen, er klageinstans, jf friskolelova § 3-1, sjette ledd.

15.

Skolepenger

HTG er en privat skole og mottar 85% statsstøtte per elevplass. De resterende 15%
blir betalt av eleven som skolepenger. Skolepengene varierer fra skoleår til skoleår,
og baserer seg på Utdanningsdirektoratets gjeldende satser. I tillegg kommer satsen
for kapitaltilskudd.
På skolens hjemmeside www.haugesund-toppidrettsgymnas.no er skolepengene for
gjeldene skoleår oppgitt.
Elevene kan søke om stipend og lån i Lånekassen etter gjeldende regler, se
www.lanekassen.no.

16.

Betalingsbetingelser

Vedlagt tilbudsbrev om skoleplass er faktura på kr 1 500,- som går til fratrekk på
skolepengene. Ved å betale innen betalingsfristen bekrefter eleven sin aksept på
tilbudt skoleplass.
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Dersom eleven i etterkant ønsker å si fra seg plassen må melding sendes skriftlig til
skolen. Kommer meldingen før 1.august vil kr 500,- bli tilbakebetalt. Etter 1.august vil
intet bli tilbakebetalt.
Elever som har begynt på skolen, og som slutter i løpet av høstsemesteret, er
forpliktet til å betale halvparten av skolepengene før 31.desember. Skriftlig beskjed
om at eleven ønsker å avbryte skolegangen må være mottatt av skolen innen denne
dato. Elever som slutter etter 1.januar må betale skolepengene for hele skoleåret.
Skolepengene reduseres ikke ved korte/langvarige skader og/eller sykdom.
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