INNTAKSREGLER FOR
KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE TRØNDELAG (KVT)
Søknadsfrister
KVT har samme søknadsfrister som tilsvarende videregående skoler i Sør-Trøndelag fylke
(vanligvis 1. mars). Dette gjelder også søkere med særlig behov for spesialundervisning (vanligvis
1. februar). Søknader som sendes etter søknadsfristen, blir behandlet innen normal
saksbehandlingstid i henhold til inntaksreglementet hvis det fremdeles er ledige elevplasser.
Deltidselever
Disse inntaksreglene gjelder for søkere til heltidskurs, samt søkere som har fått godkjent 1-2 års
forlenget tid av helsemessige grunner. Heltidselever kan ikke slutte med enkeltfag, med mindre dette
er godkjent av rådgiver og/ eller skolens ledelse. Det er ikke tillatt å være privatist og elev i samme
fag, men det er ikke noe i veien for å melde seg opp som privatist i andre fag.
Skolen tar inn søkere til enkeltfag (deltidselever). Det forutsettes at søkerne ikke tidligere har bestått
faget. Det er tilstrekkelig å sende en e-post til skolen. Slike søkere tas inn hvis det er ledige plasser i
gruppene. Inntaket kan derfor ikke skje før ved skolestart om høsten. Hvis det er flere søkere enn
antall plasser, avgjøres inntaksrekkefølgen ved loddtrekning.
Utvekslingselever
På Videregående trinn 2 kan det tas inn utvekslingselever etter individuell vurdering på en egen
kvote, som fastsettes av styret innen 1. april. Inntak av utvekslingselever skjer før inntak av andre
søkere. Frist for inntak: 15. mai. Utvekslingselever må ha gjennomført utdanning tilsvarende Vg1 i
sitt hjemland og for øvrig oppfylle lovmessige krav for rett til videregående utdanning.
Innsending av søknad
Det forutsettes at søkere har registrert seg på VIGO med MinID.
Søkere fra Sør-Trøndelag søker via www.vigo.no på samme måte som til fylkeskommunale skoler i
Sør-Trøndelag. Private og offentlige skoler må forholde seg til forskjellige regelverk. For å sikre at
søknaden blir behandlet i henhold til søkerens intensjon anbefales det å føre opp KVT som
skoleønske nummer 1.
Søkere fra andre fylker søker også via www.vigo.no, men må da velge Sør-Trøndelag, og så finne
KVT.
Særskilt tilrettelagt undervisning og individuell vurdering
Søkere som har dokumentert behov for spesialundervisning kan reserveres plass etter individuell
vurdering. Slike søknader sendes Fagenhet for videregående opplæring (FVO) i fylket innen 1.
februar. Så langt det er formelt og praktisk mulig vil KVT og FVO følge de rutiner som gjelder i
forholdet mellom FVO og den enkelte fylkeskommunale skole ved behandling av søkere med
dokumentert behov for spesialundervisning.
KVT fastsetter kvote for inntak av slike søkere innen 1. juni og tar endelig avgjørelse om inntak etter
at saken har vært behandlet i samarbeid med FVO. Hvis denne kvoten ikke blir fylt, frigjøres
elevplassene til ordinære søkere. Søkere som ikke gis plass etter dette prioriteringsgrunnlaget, vil bli
vurdert etter de generelle kriteriene på lik linje med resten av søkerne.
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Grupper som har fortrinnsrett ved ordinært inntak
Følgende grupper kan kreve fortrinnsrett til ledige plasser ved ordinært inntak. Gruppene er satt opp i
prioritert rekkefølge. Hvis flere søkere innen samme gruppe har fortrinnsrett, avgjør karakterene
innbyrdes rekkefølge.
1. Søkere med lovfestet rett til inntak i videregående skole har fortrinnsrett foran søkere uten slik
rett.
2. Søkere som tidligere er tatt inn til et 2-/evt. 3-årig løp ved KVT og har avbrutt skolegangen etter
bestått Vg1/evt. Vg2, og som ønsker å fortsette skolegangen, kan kreve fortrinnsrett året etter
(f.eks. utvekslingselever i utlandet).
3. Barn av misjonærer i aktiv tjeneste på et misjonsfelt, kan kreve fortrinnsrett hvis de fyller de
formelle krav til ordinært inntak.
4. Søkere som er tatt inn, men som må trekke seg på grunn av sykdom, graviditet eller
militærtjeneste kan etter søknad få fortrinnsrett hvis de søker samme kurs på nytt. Nødvendig
dokumentasjon om forholdet sendes til skolen så snart det er klart at skolegangen må utsettes.
Prioritering, slik som beskrevet ovenfor, vil kun skje ved oversøkning til det enkelte kurs.
Fortrinnsrett etter punkt 2-4 kan bare kreves for kurs med ønskenummer 1 på søknaden.
Klager
Avgjørelse om inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det er derfor adgang til å klage på
resultatet av inntaket, hvis en mener at gjeldende regler for inntaket ikke er blitt fulgt. Fylkesmannen
er klageinstans.
Klager må sendes skriftlig til skolen innen 3 uker etter at svarbrev er mottatt. Hvis svarbrev ikke er
mottatt innen rimelig tid etter at førstegangsinntak er foretatt, må skolen kontaktes snarest (søkeren
må svare på evt. inntaksbrev selv om han/hun vil klage). Før en sender klage, bør skolen kontaktes.
Inntaksrekkefølge
KVT har hele landet som inntaksområde og står åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i
offentlige skoler. Hvis ikke annen prioritering skal følges («Grupper som har fortrinnsrett ved
ordinært inntak») avgjøres inntaksrekkefølgen av karakterpoeng. Karakterpoeng beregnes på
tilsvarende måte som ved inntak til fylkeskommunale skoler i Sør-Trøndelag, men uten eventuelle
tillegg for nærskole/bosted. (Ved inntak til KVT skal søkere fra hele landet stilles likt). Prioritering
skjer kun når det er oversøkning til det enkelte kurs.
Inntak til videregående kurs
Elever i hhv. Vg1/Vg2 ved KVT er inntatt til et hhv. 3-årig/2-årig opplæringsløp ved KVT. Av
formelle grunner må de registrere seg som søkere til hhv. Vg2/Vg3, men de blir automatisk inntatt
ved 1. inntak og prioriteres foran alle andre søkere dersom de fyller vilkårene for inntak i offentlige
skoler og har ført opp KVT som prioritet 1 i Sør-Trøndelag.
Unntatt fra slikt automatisk inntak er elever med høyt udokumentert fravær (20 dager eller mer pr år).
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