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Admissions
1.1 The School is open to applicants who
support our School Ethos and wish to receive a
bilingual education based on a Norwegian
Curriculum. The main language of tuition is
Norwegian.

Inntak
1.1 Skolen er åpen for søkere som støtter
skolens formål og ønsker å motta tospråklig
opplæring som bygger på norske læreplaner.
Hovedspråket for opplæringa er norsk.

1.2 Applicants who are not Norwegian citizens
may be requested to attend an interview or
otherwise prove sufficient knowledge of
Norwegian (or another Scandinavian language)
to be able to benefit academically from tuition
given in Norwegian. The assessment will be at
the discretion of the Head Teacher.

1.2 Søkere som ikke er norske statsborgere kan
bli pålagt å møte til intervju eller på annet vis
dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk
(eller et annet skandinavisk språk) til å kunne
ha faglig utbytte av undervisning gitt på norsk.
Rektor vurderer dette etter eget skjønn.

1.3 For the purpose of Norwegian State Grants
citizenship needs to be documented with copy
of passport or similar. Swedish citizens may be
admitted on the same conditions subject to
individual approval from Swedish School
Authorities (“Skolverket”). Norwegian State
Grants may also cover Special Education
following separate decisions by Norwegian
authorities.

1.3 For å kunne oppnå norsk statsstøtte må
statsborgerskap bekreftes med kopi av pass
eller tilsvarende. Svenske statsborgere kan tas
inn på samme vilkår forutsatt at de får
individuell godkjenning fra Skolverket i
Stockholm. Norsk statsstøtte kan også dekke
spesialundervisning etter særskilt vedtak av
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

1.4 Applicants who are not eligible for
Norwegian State Grants will need to pay full
fees as determined separately by the
Governors. For these applicants any costs
related to Special Educational Needs will be
charged additionally.

1.4 Søkere som ikke utløser norsk statsstøtte
må betale full elevavgift som fastsettes særskilt
av styret. For disse søkerne kommer eventuelle
kostnader knyttet til spesialundervisning i
tillegg.

1.5 The governors have an absolute discretion
to approve or reject any application for
admission to the School.

1.5 Styret forbeholder seg retten til å godta
eller avslå søknad om plass.

2. Admission is based on completion of an
Application Form and submission of information
requested therein.

2. Inntak bygger på utfylt søknadsskjema og de
opplysningene som er påkrevd der.

3. The Deadline for Applications is 1 March for
starting the following School Year. However
applications may be accepted and Admission

3. Søknadsfristen er 1. mars for inntak til
påfølgende skoleår. Forutsatt at det finnes
tilstrekkelig med tilgjengelige plasser, kan
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granted at other times providing that there are
sufficient places available.

søknader godtas og skoleplass tildeles i løpet av
skoleåret.

4. Pupils already on roll will keep their places
for the following year.

4. Elever som allerede har plass ved skolen,
beholder sine plasser til påfølgende år.

5. Applications are subject to the following
order of priority:
5.1 Children in the Nursery applying for a place
in year 1
5.2 Staff Members’ Children
5.3 Children with siblings in the school
5.4 Seniority of application

5. Søknader prioriteres i følgende rekkefølge:
5.1. Barn i barnehagen som søker om plass på
1. trinn
5.2 Barn av ansatte
5.3 Barn med søsken ved skolen
5.4 Søkeransiennitet

6. Short stay applications:
6.1 Applications for an entire School Year will
have priority over applications for One Term.
6.2 Short-term applications of minimum three
months may be considered if there are
sufficient places available in the relevant year
group. Special fees will apply as the school
does not receive additional grants for shortterm pupils.

6. Korttidsopphold:
6.1 Søknader for et helt skoleår vil gå foran
søknader for en termin.
6.2 Korttidsopphold på minimum tre måneder
kan innvilges dersom det finnes tilstrekkelig
med plasser på det aktuelle klassetrinnet. Det
blir beregnet egne satser ettersom skolen ikke
mottar statsstøtte for korttidselever.

7. A place must be taken up no later than four
weeks after the place is available. Payment is
required for the entire period from the day that
the place has been allocated.

7. Plassen må tas i bruk seinest fire uker etter
det tidspunktet som den er blitt tildelt fra.
Skolepenger for hele perioden forfaller til
betaling fra den dagen da plassen er blitt tildelt.

8. Applications submitted before the deadline
will be handled as follows:
8.1 An Admission Committee Meeting will be
held within one week
8.2 The Admission Committee is chaired by the
Head Teacher
8.3 Outcome of the Applications will be
provided before 15 March
8.4 In case of a waiting list a new meeting will
be held in the first week of May

8. Søknader som er innsendt innen fristen
behandles som følger:
8.1 Inntaksmøte holdes innen éi uke
8.2 Inntaksmøtet ledes av rektor
8.3 Søkere vil få svar innen 15. mars
8.4 I tilfelle det er venteliste, vil det bli holdt
nytt inntaksmøte den første uka i mai

9. Following initial Admission to the Primary or
Secondary School all of these requirements
need to be met before a place is allocated and
reserved:
9.1 Completion of an Admission Form with
additional information
9.2 Payment of a deposit of £250 per place
9.3 Signing of a Contract for a School Place

9. Etter inntak til grunnskolen må følgende krav
oppfylles før skoleplass tildeles og holdes av:
9.1 Inntaksskjema med ytterligere opplysninger
må fylles ut
9.2 Depositum på £250 per plass må betales
9.3 Kontrakt om skoleplass må undertegnes

10. In case of pupils with Special Educational
Needs the provision of adequate and complete
information in due time is essential for
preparing teaching and training.

10. Fullstendige opplysninger om elever med
rett til spesialundervisning må sendes i god tid
slik at det blir tid til å forberede opplæringa.

11. Complaints:
11.1 Any complaints should be handled
according to the School Complaints Procedure.
11.2 Norwegian citizens will also have a
separate right of filing a complaint with
Norwegian authorities if an application for a
place in the primary or secondary school is not
approved. The school will provide further
information in case of a rejection.

11. Klager:
11.1 Klager skal behandles etter skolens
regelverk for klagesaker.
11.2 Norske statsborgere vil også ha rett til å
fremme klage til Fylkesmannen i Oslo og
Akershus dersom de får avslag på søknad om
plass i grunnskolen. Skolen gir nærmere
opplysninger om klageadgang i tilfelle avslag.
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