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1. Inntak av elever 
 

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 opplæringslovens § 3-1 prioriteres før voksne 

søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven og friskolelova kap. 11, § 5 11-1 

§ 4 A-3. 

 

Søkere til 23 timers kurs må ha fullført Vg1(GK), Vg2 (VK1) og evt Vg3(VK2) og/eller ha fullført fag-

svennebrev. 

 

Søkere til 30 timers kurs må ha fullført Vg1(GK) og Vg2 (VK1) og i noen tilfeller, avhengig av 

utdanningsprogram, fullført Vg3(VK2).  

 

Elever som ikke har fullført alle kurs kan etter enkeltvedtak, og avtale om å ta opp igjen fag som privatist, tas 

inn til påbyggkurs ved HTG.   

 

Elever som har tatt påbygg tidligere kan ikke tas opp som elever ved HTG. Søker er pliktig til å opplyse om 

dette. 

 

Videre er det et vilkår for inntak til videregående opplæring (på alle nivå) at søkeren har gyldig 

oppholdstillatelse. 

 

HTG har utarbeidet et inntaksreglement som viser prioritering av søkere dersom søkningen er større enn 

kapasiteten til skolen. 

 

HTG er av Utdanningsdirektoratet godkjent for inntak av inntil 30 elever på påbygg til generell 

studiekompetanse, Vg3 og Vg4 kurs.  

 

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jf forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans. 

 

Skoleåret 2017-2018 

Fordeling av de 30 påbyggplassene fordeles med henholdsvis 60% og 40% på hvert av kursene, Vg3 og Vg4. 

 

 

2. Inntakskomité 
 

Skolens inntakskomité innstiller elever for inntak. Rektor og avdelingsleder sitter i inntakskomiteen. Rektor er 

ansvarlig for inntaket. 

 

Avgjørelse om inntak er enkeltvedtak jf forvaltningsloven § 2.  

 

 

3. Lånekassen 
 

HTG er en privat skole som mottar 85% statsstøtte per elevplass. HTG krever ikke inn kursavgift for Påbygg til 

generell studiekompetanse skoleåret 2017-2018. 

 

Søkere kan søke om stipend og lån i Lånekassen etter gjeldende regler, se www.lanekassen.no. 

http://www.lanekassen.no/
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4. Bekreftelse på mottak av skoleplass 

 
I tilbudsbrev om skoleplass blir det opplyst om frist for å gi tilbakemelding om søkeren takker ja til tilbudt 

skoleplass eller ei. Overholdes ikke denne fristen kan HTG, ved oversøkning, gi tilbud søkere som er på 

venteliste, og en mister da sin skoleplass hvis en ikke svarer innen oppgitt frist. 

 

 

5. Søknadsfrist og -prosedyre 
 

Ordinær søknadsfrist er 1.mars med rullerende opptak helt frem til skolestart dersom det er ledige plasser eller 

ved at elever trekker sin skoleplass.  

 

HTG tar imot søknader etter fristens utløp men dersom kurset har oversøkning vil disse søknadene prioriteres 

etter søknader som er kommet inn før fristens utløp. 

 

Alle søkere skal søke på 

1. www.vigo.no  (Rogalandselever) 

2. skolens elektroniske søknadsskjema som ligger på www.haugesund-toppidrettsgymnas.no under  

SØK OPPTAK. Dokumentasjon på tidligere gjennomført videregående opplæring Vg1-Vg2 og evt Vg3 

og fag-/svennebrev, lastes opp/sendes på epost evt. per post. 

 

Søkere som går Vg2 ved søknadstidspunkt må legge ved karakterutskrift fra 1.termin Vg2. Søkere i denne 

situasjonen blir vurdert utfra karakterer til halvårsvurdering, og tatt opp med forbehold om at 

standpunktkarakterene ikke blir vesentlig dårligere – dvs. stryk/ikke vurdering. 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. 

 

Første inntaket er vanligvis i perioden mars-mai. Fortløpende inntak frem til skolestart, og eventuelt etter 

skolestart, ved ledige plasser.  

 

I begynnelsen av juni rapporterer HTG til inntakskontorene i fylkeskommunene om hvem som har tatt i mot 

skoleplass ved HTG. Dersom eleven takker ja til HTG sitt tilbud, vil en eventuell søknad eleven har på vigo.no 

om plass på en fylkeskommunal skole kunne falle bort. Det betyr at eleven ikke vil få tilbud om plass på 

fylkeskommunal skole i juli måned. 

 

6. Poengberegning 
   

Reglene for inntak til videregående opplæring er nedfelt i forskrift til opplæringsloven, kapittel 6. 

 

Karakterpoeng blir regnet ut etter samme prinsipp som i offentlig skole, og søkerne rangeres etter 

karakterpoeng. 

 

7. Avslag på søknad/klageadgang 
 

Avgjørelse 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. 

http://www.vigo.no/
http://www.haugesund-toppidrettsgymnas.no/

