Inntaksreglement for “Ettårig bibelkurs” Fjellheim Bibelskole
1. Fjellheim Bibelskole har hele landet som inntaksområde (Voksenopplæringsloven § 19 første
ledd).
2. Skolens ettårige bibelkurs er åpent for elever som har fylt 18 år før skolestart.
3. For at søkere som har statsborgerskap i et land utenfor EØS-området skal få vurdert sine
søknader må to krav innfris:
3.1) Søkeren må ha lovlig oppholdstillatelse i Norge
3.2) Søkeren må kunne dokumentere norske språkferdigheter på nivå B2 (tilsvarende
Bergenstest).
Søkere som innfrir disse to alternativene blir vurdert på lik linje med søkere fra EØS-land. Det totale
antallet elever med statborgerskap fra områder utenfor EØS kan ikke overskride ti prosent av
skolens godkjente elevtall, jfr. forskrift til voksenopplæringsloven kap.4, § 4-1.
4. Rektor fatter vedtak om elevopptak ved Fjellheim Bibelskole i nær forståelse med personalrådet.
Inntaket skjer i samsvar med inntaksreglementet
5. Skolen har fortløpende opptak på de første 40 plassene ved det ettårige bibelkurset. De
resterende plassene blir frigitt til andreopptaket 1. februar.
6. Ved større søkning enn skolens kapasitet til andreopptaket, vil det gjøres følgende prioriteringer i
nevnte rekkefølge (6.1 – 6.3):
6.1) Elever som bor eller har bodd et år/skoleår eller mer av sitt liv i nord (fra Namdal til
Finnmark) vil prioriteres først.
6.2) Skolen prioriterer deretter søkere som er 20 år eller eldre i løpet av høsten skoleåret
starter.
6.3) Skolen prioriterer så elever som gir til kjenne at de har Fjellheim som 1. valg i forhold til
andre bibelskoler eller tilsvarende skoleslag (f.eks. folkehøgskoler).
6.4) Skolen vil gjøre loddtrekning blant søkerne når de opplever at søkere stiller likt med
tanke på gjeldende inntaksreglement.
- Skolen ønsker en elevgruppe med geografisk spredning. Loddtrekningen foretas da slik at
det trekkes en viss prosent av elever fra ulike landsdeler som står i forhold til søkermassen
fra de ulike landsdelene.
- Skolen vil ved opptak sørge for en mest mulig lik kjønnsfordeling mellom gutter og jenter.
Gutter prioriteres hvis det allerede er 60 % jenter som er tatt opp. Jenter prioriteres hvis det
allerede er 60 % gutter som er tatt opp.
7. Klager på elevopptak kan rettes til skolen innen tre uker fra søkeren har mottatt vedtaket
(Voksenopplæringsloven § 19 og forvaltningsloven § 2 og §28-32). Eleven har rett til å se sakens
dokumenter (Forvaltningsloven § 18-19).
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