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INNSKRIVNING AV ELEVER FØDT 2011 FOR SKOLEÅRET 2017/2018 
 
 Tirsdag 6.desember kl. 17.00 – 18.30 

 

Foresatte til barn født i år 2011 møter for innskrivning ved bostedsskolen. 

 

Innskrivning ved bostedsskolen må finne sted selv om: 

 

 Det søkes om utsatt skolestart. 

 Det søkes om opptak i spesialskole eller i spesialklasse ved en annen skole. 

 Det søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen. 

 Familien planlegger flytting i løpet av våren / sommeren 2017 

 

Foresatte som ønsker nynorsk som opplæringsmål for sitt barn, melder ifra ved innskrivningen, og krysser av i 

egen rubrikk på innskrivningsskjemaet. 

 

1. Utdanningsetaten må ta de forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den 

de skrives inn ved. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på eventuell søknad om skolebytte vil 

bli gitt i april/mai 2017, etter at skolene har meldt inn et oppdatert innskrivningstall. 

 

2. Dersom det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen, kan dette gjøres 

direkte på innskrivningsskjemaet, og det er ikke lenger nødvendig å sende en separat søknad. 

Innskrivningsskolen vil deretter sende en kopi av skjemaet til den ønskede skole, som senere vil 

avgjøre søknaden. 

 

3. Innvilgelse av skolebyttesøknad for ett barn innbærer ingen garanti for at eventuelle søsken vil få 

samme mulighet. Det vil være elevgrunnlaget og kapasiteten det enkelte skoleåre som avgjør hvorvidt 

rektor kan innvilge søknader om skolebytte. 

 

4. Dersom eleven tas inn ved en privatskole, eller foresatte på annen måte vet at eleven ikke kommer til å 

begynne ved den skolen eleven blir innskrevet, bør rektor ved innskrivningsskolen få beskjed om dette 

så snart som mulig. Dette ikke minst av hensyn til eventuelle andre elever som ikke har fått plass ved 

skolen. 

 

 

Vennligst fyll ut vedlagte skjema og ta det med til innskrivningen eller send det i posten 
til Kampen skole, Normannsgate 57, 0655 Oslo. 

 

 

Vi ønsker velkommen til innskrivning. 

 

 

Kampen skole, 18.11.16 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Hans Sigurd Gundersen /s/ 

Fung. rektor 

 


