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Inntaksreglement HTG-U, 
Haugesund Toppidrettsgymnas Ungdomsskole  
 
 
Med hjemmel i i lov av 4.juli 2003 nr. 84 om frittstående skoler med rett til statstilskudd 
Friskolelova, sist revidert 01.08.2018, § 3-1. 
 
Inntaksreglementet er fastsatt av styret ved skolen den 22.02.2022 iht. § 5-2 bokstav d i 
friskolelova. 
 

1. Inntakskriterier 
 
HTG-U har hele landet som inntaksområde, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig 
skole jmf friskolelova § 3-1 første ledd. En elev som er tatt opp ved HTG-U har rett til å fullføre 
opplæringen sin ved skolen, jmf § 3-3.  
 
Søker må ha fullført barnetrinnet i norsk skole eller tilsvarende. 
 
Søker må være medlem og aktiv i et idrettslag. 
 
Skoletilbudet passer best for motivert og aktiv ungdom som ønsker et treningstilbud utover det som finnes i 
den offentlige skolen. 
 
Inntakskomitéen, som består av idrettssjef og rektor er ansvarlige for inntak. 
 

2. Søknadsfrist og inntaksprosess  
Søknadsfrist er 15. mars.  Søknader som kommer etter fristen, vil bli behandlet ved ledig plass. 
Søknadskjema finnes på vår nettside.  
 
Opptaksprøve 
 
Søkerne inviteres inn til en opptaksprøve som kartlegger grunnleggende ferdigheter og egenskaper. Testene 
kan bestå av koordinasjon, spenst, hurtighet, styrke og utholdenhet. Innholdet i testene vil bli offentliggjort 
på skolens nettside minimum en måned før testen skal gjennomføres.  
 
Endelig inntak gjøres på grunnlag av samlede vurderinger og resultater fra opptaksprøven. 
 
Det vil bli tatt opp 27 elever til 8. trinn 22/23. 
 
Ved oversøkning til 8. trinn 
 

a) For å sikre et variert klassemiljø vil det tas inn minimum 1/3 av hvert kjønn så langt søkerlisten 
åpner for det. 
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b) For å sikre et bredt idrettsmiljø vil det maksimalt tas inn 1/3 av en enkeltidrett så langt søkerlisten 
åpner for det. 

 
 
 
Ved oversøking til ledige plasser på 9. og 10. trinn  

Dersom elever på HTG-U velger å slutte ved skolen, kan skolen fylle opp disse plassene. 

• Oppnådde resultater på opptaksprøven og skolekarakterer vektlegges likt uavhengig av kjønn og 
idrett. 

• Det er snittkarakter ved halvårsvurdering i fagene matematikk, engelsk, norsk, naturfag, 
samfunnsfag og kroppsøving som vektlegges ved inntak. 

• Søkere som ikke kommer inn ved første inntak settes på venteliste. 
• Søkere som søker etter søknadsfrist settes fortløpende på venteliste og rangeres etter søkere som har 

søkt innen søknadsfristen. 

 
Ved likhet 8.-10.trinn 
 
Der søkere ellers står likt, vil følgende prioritering gjelde for søkerne: 
 

• Født senere på året 
• Barn av ansatte 
• Søsken av nåværende eller tidligere elever ved HTG 
• Ev liten idrett 
• Loddtrekning 

Venteliste 

Etter at alle plassene er fylt opp, vil resterende søkere stå på venteliste, dersom de ønsker det. Den søkeren 
som står øverst på ventelisten til kvoten det da blir ledig plass, vil få tilbud om skoleplass.    

 

3. Vedtak om skoleplass og skolepenger 
 
Vedtak om skoleplass er et enkeltvedtak iht. forvaltningsloven. Vedtak sendes ut så snart som mulig etter 
opptaksprosessen er gjennomført. Vedtaket, i brevs form, er signert av minimum ett medlem av 
inntakskomiteen.  

HTG-U mottar 85% statsstøtte, og de resterende 15% + kapitaltilskudd (kr 3 400,-) kan skolen ta inn i form 
av skolepenger. Satsen (100%) blir vedtatt i Satsbudsjettet.  

Dersom eleven sier i fra seg plassen før 1.august vil kr 500,- bli tilbakebetalt. Etter 1.august vil intet bli 
tilbakebetalt. Elever som slutter i løpet av første termin, må betale for første halvår. Dersom eleven slutter i 
løpet av andre termin, må skolepengene betales fullt ut. Skolepengene reduseres ikke ved korte eller 
langvarige skader og sykdom. 
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Søkeren og foresatte bekrefter skoleplassen, og betaler deretter første avdrag på skolepengene kr 2.000, - 
innen en frist som er oppgitt i brevet. Angreretten på 14. dager begynner å løpe fra denne dato. 
Angrerettskjema er vedlagt tilbudsbrev skoleplass. 

 

4. Klagerett 
 
Avgjørelse om inntak og avslag er et enkeltvedtak iht. 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. Skolen vil først behandle klagen. Dersom vedtaket opprettholdes, sender skolen klagen 
videre til Statsforvaltningen Rogaland. Klager har rett til innsyn i all dokumentasjon. Departementet, 
delegert til Statsforvaltningen Rogaland (Fylkesmannen), er klageinnstans, jf Friskolelova § 3-1, sjette ledd. 
 
 
 


