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Children´s International School Moss – Søknad om godkjenning etter
privatskoleloven
Inntaksreglement
Inntak
Rektor ved skolen er ansvarlig for opptak og registrering av elever ved skolen og plassering av elever i
rett klasse.
Skolens kontoransvarlige koordinerer alle prosedyrer, papirarbeid og spørsmål relatert til opptak.

Inkludering
Vi gjør vårt ytterste for å inkludere alle elever, uten noen form for diskriminering. Elevene trenger ikke å
kunne snakke engelsk for å starte hos CIS. Men det forventes at de lærer engelsk. Vi ønsker å fremme
effektiv læring, interesse for andre kulturer og globale perspektiver og et internasjonalt orientert
tankemønster.

Dine rettigheter
Søknader vil bli behandlet i forhold til Privatskoleloven §3-1.
Foreldre har rett til å klage dersom det oppstår uenigheter. Klagen kan sendes til Fylkesmannen i Østfold.

Opptaksprioritet
Skolen er godkjent for 268 elever. Styret har vedtatt en begrensning oppad på 21 elever pr klasse.
Dersom skolen har flere søkere enn antall plasser kan skolen prioritere etter følgende rangerte kriterier:
1. Elever av skolens ansatte og styrets medlemmer
2. Søsken av elever som allerede går på skolen
3. Barn som kommer fra internasjonal eller tospråklig skole/barnehage
4. Dokumentert interesse/kunnskap om skolen
5. Innmeldingstidspunkt (ansiennitet)
En elevs adresse/bosted er ikke av betydning for innvilgelse av søknaden.

Informasjon om opptak
Etter at eleven har fått innvilget plass og har takket ja, kan skolen etterspørre informasjon fra tidligere
skoler dersom man har samtykke fra foreldrene.
Denne dokumentasjonen kan inneholde elevarbeider, rapporter, referanser eller anbefalinger, test resultater
og utskrifter av tester i forhold til språk, læring og spesielle behov eller tilpasninger/ tilrettelegginger. Det
er også formålstjenlig å se planverk (årsplaner) over kurs og fag eleven har fulgt ved tidligere skoler.
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Frist for søknader
Skolen har ingen frist for søknader. Elever kan tas inn når som helst i løpet av skoleåret.

Plassering i klasser
Barn som starter grunnskolen i PYP1 burde vanligvis fylle seks år innen 31. desember det skoleåret.
Plassering av elever i de forskjellige klassene vil avhenge av flere faktorer, inkludert antall skoleår eleven
har vært igjennom og klassetrinn eleven tidligere har deltatt på.
Skolens administrasjon har muligheten til å variere normal plassering dersom det er klare
utdanningsnyttige grunner for dette.
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