
                                                                                              

Den Norske Skolen i Brussel - Inntaksreglement  

Reglementet er vedtatt av skolens styre og basert på Friskolelovens § 3-1.  

Den Norske Skolen i Brussel (DNSB) er en norsk grunnskole i utlandet, som tilbyr 
undervisning fra 1. til 10. klasse, med godkjenning for opptil 70 elever. Skolen er 
åpen for alle norske elever som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler i samsvar 
med friskolelova § 3-1. Norsk statsborgerskap må dokumenteres ved kopi av pass.  

Med hjemmel i Friskoleloven kan DNSB kreve skolepenger. Det er skolens styre som 
beslutter satsene for skolepenger i henhold til retningslinjene gitt i Friskoleloven. 

Påmeldingsdato for eksisterende elever eller søsken til eksisterende elever (som gir 
fortrinnsrett) er 15. desember hvert skoleår. Elever som allerede har skoleplass ved 
skolen har automatisk rett til overgang til påfølgende skoleår.  

Søknadsfrist er 1. april samme kalenderår som skoleåret starter. Søknader som 
kommer inn etter søknadsfristen blir behandlet fortløpende og elevopptak innvilges 
så fremt skolen har ledig elevplass.  

Inntaksrutiner  

Søknader som kommer innen søknadsfristen behandles av inntakskomitéen; 
bestående av rektor og ansvarlige lærer for det aktuelle trinnet.  

Inntakskriterier  

Følgende inntakskriterier legges til grunn for opptak til DNSB:  

1. Søkere fra hele Norge stiller likt ved inntak og skolen er åpen for alle som 
fyller vilkårene for inntak i offentlig skole (med unntak av de begrensninger 
forskrift til friskolelova § 11-1 gir m.h.t voksne søkere).  

2. Formelle betingelser for at søknaden blir behandlet er at alle underskrifter på 
søknadsskjema, samt vedlegg er med – kopi av norsk pass – attestert kopi av 
karakterutskrift/vitnemål/ kompetansebevis for tidligere skolegang (gjelder kun 
elever f.o.m 8. klasse og oppover).  

3. Ved oversøking legges følgende prioritet til grunn ved opptak:  
a. Barn som har søsken på skolen 
b. Helårselever går foran deltidselever  

Avslag på inntak skal begrunnes av skriftlig av inntakskomiteen. Det er klageadgang 
på avslag. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen fremsendes 
via DNSB.  

Etter at skoleplass er reservert etter kriteriene 1 – 3 over vil øvrige søkere som har 
søkt innenfor søknadsfristen gis reservert plass etter loddtrekning  

  



                                                                                              
 

Dersom det er ledige plasser etter inntaket med frist 1. april, tar skolen inn elever 
fortløpende til skolens kapasitet er nådd.  

DNS Brussel har et tett samarbeid med PPT utland. Av hensyn til elever som har rett 
til spesialundervisning ber skolen om at all nødvendig informasjon blir oversendt i 
god tid slik at tilfredsstillende faglig og pedagogisk tilrettelegging kan finne sted.  

 
Godkjent av DNSB Skolestyre den 5. september 2017. 
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