Inntaksreglement
Vedtatt av Havbruksakademiets styre den 25. januar 2018.

Generelt
Havbruksakademiet har hele landet som inntaksområde og er åpen for alle som fyller
vilkårene for opptak i offentlige videregående skole, jf. friskoleloven § 3-1.
Søknadsfrist er 1. mars. Etter denne fristen behandler skolen søknader fortløpende dersom
det er ledige plasser.
Det søkes elektronisk eller skriftlig. Kopi av karakterutskrifter og eventuell annen
dokumentasjon sendes skolen. Søknaden behandles når relevant dokumentasjon er mottatt
av skolen. Avslag på søknad om skoleplass skal begrunnes.
Skolen kan ikke gjøre unntak fra de fastsatte prioriteringskriteriene der det er flere søkere
enn plasser.

Videregående trinn 1: Vg1 Naturbruk med akvakultur
Dersom det er flere søkere enn skolen har plass til, prioriteres opptak basert på følgende
kriterier:



Ungdom med rett til videregående utdanning etter opplæringslovens §3-1
Voksne med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven §4A-3

Til grunn for prioriteringen legges karakterene i samtlige obligatoriske fag fra
ungdomsskolen. Poengsum for karakterer utregnes ved at karakterene for hvert fag
summeres. Denne summen deles deretter på antall karakterer og multipliseres med 10.
For søkere som etter prioriteringslisten stiller likt, avgjøres opptak ved loddtrekning.
Hjemfylket skal vurdere realkompetansen til en voksen søker før han eller hun kan tas inn
som elev. Melding om opptak sendes til elevens hjemfylke.

Videregående trinn 2: Vg2 Akvakultur


Ved opptak til Vg2 Akvakultur prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 ved
Havbruksakademiet.
Dersom det er flere søkere med Vg1 fra Havbruksakademiet enn skolen har plass til,
prioriteres elever basert på karakterer fra Vg1 og der karakterer fra hvert fag
summeres. Ved lik poengsum avgjøres prioriteringen ved loddtrekning.



Inntak til de resterende plasser skjer etter poengsum fra Vg1 Naturbruk - akvakultur
beregnet etter de samme regler som benyttes ved inntak til offentlige videregående
skoler i Nordland.

Ved opptak til videregående trinn 2 melder skolen fra til elevens hjemfylke om behovet for
læreplass.

Endringer
Eventuelle endringer i inntaksreglementet skal gjøres i rimelig tid før skolens søknadsfrist, og
kan ikke endres så lenge inntaket pågår.

Klage
Avgjørelsen om inntak er enkeltvedtak, jf forvaltningsloven §2 og kan påklages, jf.
forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage på avslag om skoleplass begrunnes skriftlig og
sendes skolen innen tre uker fra mottatt avslag. Fylkesmannen i Nordland er klageinstans.
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