
Inntaksreglement for Momo Waldorfskole  
(Utdrag gjeldene for elever med rett til skoleplass etter § 2-1 f. Helsepedagogisk avdeling)   
 
Innledning  
Momo Waldorfskole er et faglig/pedagogisk alternativ til den offentlige skolen. Skolen er åpen for alle 
som ønsker dette alternativet for sine barn. Det er ønskelig at foreldrene setter seg inn i skolens 
pedagogikk og skolen bidrar gjerne til en slik økt forståelse for skolens innhold, men det innebærer ingen 
plikt for foreldrene å tilegne seg slik kunnskap.  
 
Søknaden  
Foreldre/foresatte må sende skriftlig søknad til skolen. Søknaden må inneholde barnets fødselsnummer 
og adresse, samt adresse og telefonnummer til begge foreldrene. I de tilfeller der foreldrene ikke har 
felles foreldreansvar må det gå frem av søknaden hvem som har foreldreansvaret. 
 
Ved inntak prioriterer skolen søkere etter søkedato med unntak av fortrinnsrett for: 

a) Søsken av elever ved Momo Waldorfskole 
b) Barn som søker overflytting fra en annen Steinerskole eller Steinerbarnehage  

 
Spesielt om inntak til helsepedagogisk klasse, barne, ungdom og videregående trinn.  
Skolen er godkjent i henhold til Privatskoleloven § 2-1 f. som gir rett til støtte til elever i gruppen «særskilt 
tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede». Avdelingen har hele landet som inntaksområde.  
 
Søknad om plass må fylles ut på skolen søknadsskjema av elevens foreldre / foresatte.  
Foreldrene bør formidle alle relevante opplysninger som kan ha betydning for skolens vurdering av hvilke 
pedagogiske tilbud eleven har behov for.   
Søknader bør være kommet til skolen innen 1. februar for skolestart 
kommende skoleår. Skolen kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regelen.   
Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.   
Søknaden behandles og enkeltvedtak fattes av skolens ledelse ved daglig leder.   
 
Forutsetninger for inntak:  
-Skolen har ledige plasser og lokaler.   
-Eleven har rett til å søke et slikt Helsepedagogisk tilbud. Det må foreligge en faglig utredning og/eller 
sakkyndig tilråding som dokumenterer at eleven har en funksjonshemming og rett til undervisning etter 
privatskolelovens paragraf 2-1 f: om «særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemma»   
-Skolen varsler elevens skolekontor om inntaket og sørger for nødvendig oppfølging.   
 
-For helsepedagogisk videregående trinn gjelder privatskolelovens regel: «Ved inntak til vidaregåande 
skolar skal ungdom med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 3-1 prioriterast føre 
vaksne søkjarar med rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 4A-3. Skolar for 
funksjonshemma kan også ta inn vaksne søkjarar utan rett til vidaregåande opplæring. Heimfylket skal 
vurdere realkompetansen til ein vaksen søkjar før han eller ho kan takast inn som elev ved ein 
vidaregåande skole.» 
Skolen varsler elevens skolekontor om inntaket og sørger for nødvendig oppfølging.   
 
Klagerett  
Inntak og avslag på inntak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Avslag om inntak kan derfor 
påklages først til skolens styre ved daglig leder. Klagefristen er deretter 3 uker og Statsforvalteren i 
Trøndelag er klageinstans.  
 
 
 
Heimdal 09.09.21 


