CREATE – Lillehammer kreative videregående skole
I N N TA KSREGLEM EN T
Reglementet er vedtatt av CREATE - Lillehammer kreative videregående
skole sitt styre 11.12.2018. Reglementet gjelder fra og med inntak til
skoleåret 2019/2020.
§ 1 Inntaksreglement
Inntak av elever til CREATE - Lillehammer kreative videregående skole skal
skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om
frittståande skolar (friskolelova) med forskrifter og det av styret fastsatte
inntaksreglement.
§ 2 Elevinntak
CREATE - Lillehammer kreative videregående skole har hele landet som
inntaksområde, jf. friskolelova § 3-1.
Inntakskriterier for VG1
1) Ved oversøkning fordeles de 45 plassene i VG1 slik: 15 musikk, 15 dans
og 15 drama. Ved undersøkning til én eller to fordypninger, økes antall
plasser i den/de fordypning(er) med oversøkning med inntil det antall som er
frigjort i den/de fordypning(er) med undersøkning.
2) I søknaden skal eleven oppgi hvilken fordypning han/hun ønsker å følge
av musikk, dans eller drama. Eleven kan velge å søke på to eller tre
fordypninger i samme søknadsskjema, rangert med prioritet 1, 2 og 3.
Eleven krysser av på søknadsskjemaet om han/hun ønsker å møte til frivillig
praktisk opptaksprøve - som gjennomføres ved oversøkning.
3 A) 2/3 av plassene innen hver fordypning (musikk, dans og drama) tildeles
søkerne utifra høyeste poengsum fra grunnskolen. Poengsummen regnes ut
på grunnlag av sluttkarakterene. Poengsummen regnes ut slik: Man
summerer alle tallkarakterene og deler deretter på antall karakterer. Dette
gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10. Det er avsluttende
karakterer i alle fag som legges til grunn, det vil si alle standpunkt- og
eksamenskarakterer.

3 B) 1/3 av plassene tildeles på grunnlag av poengsum PLUSS
tilleggspoengene fra frivillig praktisk opptaksprøve (punkt 4). Dette inntrer
kun ved oversøkning.
Poengsum (ref punkt 3 A og B) teller foran søkerens prioriterte søkning på
fordypning; f.eks vil en elev med musikk som andrevalg gå foran en elev
med lavere poengsum selv om denne har musikk som førstevalg.
4) Ved eventuell oversøkning vil først 2/3 av plassene fordeles på grunnlag
av poengsum (ref punkt 3 A). Deretter vil de søkerne som konkurrerer om
de siste (1/3 av) plassene — og som har krysset av for dette i
søknadsskjemaet — bli innkalt til den frivillige praktiske opptaksprøven.
Opptaksprøven består i å fremføre to korte egenvalgte nummer/fremføringer
innen valgte fordypning, etterfulgt av et kort intervju med varighet ca 5
minutter. Det er skolens opptakskomité som arrangerer og vurderer
opptaksprøven. Komitéen består av rektor, én kontaktlærer og én faglærer.
Komitéens sammensetning vil være ulik for hver fordypning (musikk, dans
og drama), da faglærermedlemmet vil være knyttet til den aktuelle
fordypningen.
Hvert av opptakskomitéens tre medlemmer vil vurdere den enkelte elevs
opptaksprøve ved å tildele opptaksprøve-poeng i et vurderingsskjema hvor
følgende kriterier vurderes, og etter følgende skala:
* Tekniske ferdigheter 1-15 opptaksprøve-poeng (1 = meget lave
ferdigheter, 15 = særdeles høye ferdigheter)
* Formidlingsevne 1-10 opptaksprøve-poeng (1 = meget lav
formidlingsevne, 10 = særdeles god formidlingsevne)
* Motivasjon 1-5 opptaksprøve-poeng (1 = lav motivasjon, 5 = særdeles
motivert)
Etter søkerens opptaktaksprøve summeres opptaksprøve-poengene fra
medlemmene i opptakskomitéen og deles igjen på antall medlemmer (3).
Den endelige summen opptaksprøve-poeng blir lagt til søkerens opprinnelige
poengsum (beskrevet i punkt 3 A). Den samlede poengsummen danner så
grunnlag for inntak av de siste (1/3 av) plassene beskrevet i punkt 3 B.
Elever som har valgt å søke på to eller tre fordypninger, rangert med
prioritet 1, 2 og 3, får mulighet til å avgi opptaksprøve innen de aktuelle
fordypningene samme dag.

Inntakskriterier for VG2 og VG3
5) Elever som har plass ved VG1 vil automatisk bli tilbudt plass ved VG2.
Elever som har plass ved VG2 vil automatisk bli tilbudt plass ved VG3. Egne
elever prioriteres foran eventuelle eksterne søkere til VG2 og VG3. Ved
kapasitet og påfølgende inntak av eksterne søkere til VG2 og VG3 følges
samme inntaksordning og fordelingsnøkkel som ved inntak til VG1.
Hvis to søkere, som ellers står likt, ender med lik poengsum og konkurrerer
om samme plass, prioriteres det etter følgende prinsipper:
1. Elever som har søsken på skolen går foran andre søkere
2. Hvis to eller flere søkere står helt likt, også etter alle til nå nevnte
prioriteringskriterier er gjennomgått, tildeles plassen ved loddtrekning.
Skolens inntakskomité innstiller elever for inntak. Skolens daglige leder er
ansvarlig for inntaket. Rektor og faglærer sitter i inntakskomiteen.
Elever som ikke har betalt/ gjort opp skolepengene vil ikke prioriteres.
For å kunne forberede en best mulig skolestart kan det, etter at inntaket er
endelig og eleven har akseptert tilbud om plass ved skolen, innhentes
skriftlig tillatelse fra foresatte til å innhente opplysninger om vedkommende
elev fra grunnskolen og pedagogisk psykologisk tjeneste, dersom skolen ser
dette som formålstjenlig i forhold til klassens sammensetning og forventede
innsatsområder. Det er frivillig for foresatte å eventuelt gi skolen slik
tillatelse til å innhente opplysninger om elevene.
Melding om inntak til videregående opplæring sendes til hjemfylket til
eleven, jf. friskolelova § 3-1 fjerde ledd.
En elev som har fått plass ved CREATE - Lillehammer kreative videregående
skole, har rett til å fullføre skoleåret eller vedkommende kurs med mindre
eleven kan vises bort, jf. friskolelova § 3-10.
§ 3 Søknadsfrister og kunngjøring om inntak av elever
Hvert år i januar måned skal søknadsfrist og studietilbud kunngjøres på dertil
egnet måte for å sikre at informasjonen om inntak for neste skoleår når
offentligheten.

Søknadsfristen er 1. mars. Dersom dagen er helligdag, gjelder den derpå
følgende hverdag. Søknader som kommer inn etter fristen blir ført på
venteliste, og skolen skal ta inn søkere så lenge det finnes ledige plasser.
§ 4 Gjennomgang av søknader
Etter utløpet av søknadsfristen skal skolens rektor eller den han skriftlig
bemyndiger gjennomgå de innkomne søknader.
Rektor meddeler endelig inntak. Slik meddelelse om inntak skal finne
sted innen 8 uker etter søknadsfristens utløp, jf. inntaksreglementet § 3.
Senere inntak skjer fortløpende. Søkere som ikke blir meddelt inntak, kan få
tilbud om å stå på venteliste. Alle søkere skal få beskjed så snart dette er
praktisk mulig. Rektor kan skriftlig bemyndige andre til å meddele inntak.
§ 5 Klageadgang
Det er klageadgang på vedtak om inntak jf. friskolelova § 3-1 sjette ledd, jf
forvaltningsloven kap. VI. Fylkesmannen er klageinstans.
§6 Endring av inntaksreglement
Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor
rammen av gjeldende regler i friskolelova med forskrifter og skolens
vedtekter.

