Oslo by steinerskole
Postboks 6679, St. Olavs plass
0129 OSLO

Søknad til OSLO BY STEINERSKOLE
Skoleåret 2020/21
(Veiledning - se baksiden)

1. Navn:

Fødselsdato:

Personnummer:

Adresse:
Postadresse:
E-post: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Telefon:
(fylles inn av søker)

Kunst:

2. Inntak: Vg1:
(Sett prioritet 1,2,3)

Musikk:

Studiespes. med
samf.fag, historie,
engelsk og
litteratur (SHEL):

Studiespes. med
realfag:
Hvis musikk:
Instrument _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Medier og
kommunikasjon:

3. Fremmedspråk i grunnskolen:
_______________________________________
4. Fremmedspråk du velger:

Fransk:

(Prioritering med 1,2,3):

(fylles inn av skolen)

Tysk:

Spansk:

5. For elever som søker Vg2 (Vg3): Fullført/går i Vg1 med studieretning (programområde):
……………………………………………..………………………………………………………………………………………..…
6. Inntak: Vg2:
(Sett prioritet 1,2,3)

Kunst:

Studiespes. med
realfag:

Musikk:

Hvis musikk:
Instrument _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Studiespes. med
samf.fag, historie,
engelsk og
litteratur (SHEL)
Medier og
kommunikasjon:

7. Fremmedspråk i Vg1:
____________________________________________
Dato:

Søkers underskrift:

Foresatt 1 Navn:
Tlf.:
Personnr.:
Foresatt 2

(fylles inn av skolen)

Foresattes underskrift (når søker er under 18 år):
Adr.:
e-post:
Adr.:

Navn:
Tlf:
Personnr.:

e-post:

8. Skriv opp vedlegg i nummerert rekkefølge:
(Kopi av vitnemål fra 9. klasse og/eller karakterutskrift fra jul 10. klasse for elever som søker Vg1, i tillegg karakterer etter første
termin i Vg1 for elever som søker inntak til Vg2)

Søknadsprosedyre:
Søknaden sendes til: OSLO BY STEINERSKOLE, postboks 6679 St. Olavs plass, 0129 OSLO
Alle elever som er aktuelle for inntak, vil bli innkalt til en veiledningssamtale. For inntak på musikklinjen er
det prøvespilling.
Inntak til Vg1:
Elever som har fullført grunnskole eller tilsvarende, kan søke. Elever som går i 10. klasse, må legge ved kopi
av vitnemål fra jul i 10. klasse og fra avsluttet 9. klasse. Elever som har avsluttet 10. klasse, legger ved kopi av
vitnemål fra 10. klasse. Innkalling til informasjons- og veiledningsmøte vil skje etter 1. mars. Elever til
musikklinjen må i den forbindelse også gjennomføre en prøvespilling (to korte stykker av ulik
sjanger/karakter). Elever som ikke har hatt 2.fremmedspråk i ungdomsskolen, må være forberedt på at kun ett
språktilbud vil bli gitt. Videre vil det for alle, først når tredje skoleår nærmer seg, bli klart hvilke valgfrie
programfag som tilbys i Vg3.
Inntak til Vg2:
Alle elever må legge ved kopi av julevitnemål eller kompetansebevis fra fullført første videregående år.
Kunst: Søker må ha fullført Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag. Manglende fag fra Vg1 må søker
påregne å ta som privatist for å få studiekompetanse.
Studiespesialiserende med samfunnsfag, historie, engelsk og litteratur (SHEL): Søker må ha fullført Vg1
studiespesialisering og/eller Vg1 på steinerskole. Manglende fag fra Vg1 må søker påregne å ta som privatist
for å få studiekompetanse.
Studiespesialiserende med realfag: Søker må ha fullført Vg1 studiespesialisering med matematikk Vg1T
og/eller Vg1 på steinerskole. Manglende fag fra Vg1 må søker påregne å ta som privatist for å få
studiekompetanse.
Medier og kommunikasjon: Søker må ha fullført Vg1 medier og kommunikasjon. Manglende fag fra Vg1 må
søker påregne å ta som privatist for å få godkjent studiekompetanse.
Musikk: Søker må ha fullført Vg1 utdanningsprogram med programfag musikk. Elever fra Vg1 på steinerskole
og andre som ikke har fullført Vg1 musikk, dans og drama, kan søke på grunnlag av opptaksprøve. Manglende
fag fra Vg1 må søker påregne å ta som privatist for å få studiekompetanse.

Veiledning for utfylling av søknadsskjema:
Søknad om inntak til Vg1:
• Elever som ikke har hatt 2.fremmedspråk i ungdomsskolen, må være forberedt på at kun ett språktilbud vil
bli tilbudt dem.

• Rubrikk 4: Valg av 2. fremmedspråk på OSLO BY STEINERSKOLE:

Skolen tilbyr fagene: Tysk II, Spansk I og II, Fransk I og II.
Kryss videre av for det kurset du velger. Dersom flere alternativer kan være aktuelle for deg, skriver du inn
prioritering 1, 2 eller 3. Velger du realfag, kunst eller musikk og har hatt fremmedspråk i grunnskolen blir
du ferdig med det etter Vg2. Dette for å kunne fordype deg i valgte programfag i Vg3. Skolen forbeholder
seg retten til ikke å igangsette språk valgfag hvis antallet søkere til kurset er få.
• Rubrikk 8: Vedlegg: Alle søkere bes å sende som vedlegg; kopi av vitnemål fra 9. klasse og om mulig kopi
av karakterutskrift eller halvårsrapport fra jul i 10. klasse. Elever som ikke kommer direkte fra 10. klasse,
bes å vedlegge kopi av vitnemålet fra 10. klasse.

Søknad om inntak til Vg2:
Inntak kan bare skje etter gjennomgang og overenskomst om at fagkompetansen etter Vg1 er samsvarende
med den OSLO BY STEINERSKOLE gir etter Vg1. Eventuelle mangler må tas som privatist eller etter avtale
med skolen i skolens regi.
•

Rubrikk 5: Du må fylle ut hvilken studieretning (programområde) du har gått/går på i Vg1.

Dersom du ønsker flere opplysninger, kan du kontakte OSLO BY STEINERSKOLE, telefon 22 86 84 60
eller sende e-post til info@byskolen.no , dette også for å få inntaksreglement.
Internett: https://www.oslo-bysteinerskole.no hvor inntaksreglementet også er.

