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Søknadsskjema  
 

Havbruksakademiet har hele landet som inntaksområde og er åpent for alle som fyller 

vilkårene for opptak i offentlig videregående skole, jf. friskoleloven § 3-1.  
 

Søknadsfrist (2021) er 1. april. Etter denne fristen behandler skolen søknader 

fortløpende dersom det er ledige plasser. 
 

Fyll ut søknadsskjemaet, vedlegg dokumenter, og send søknaden per post til 

Havbruksakademiet, Toftveien 80, 8909 Brønnøysund. Søknaden kan også leveres i 

skolens resepsjon. 
 

Dersom du ønsker å benytte vårt elektroniske søknadsskjema, finner du dette på vårt 

nettsted www.havbruksakademiet.no. 
 

NB: Søknaden vil først bli behandlet når all dokumentasjon er mottatt. 
 

Opplysninger som oppgis i søknadsskjemaet blir behandlet i tråd med 

Personvernloven. 

Før du går i gang med søknadsprosessen, anbefaler vi deg å se gjennom vedlagte: 

• Nyttig informasjon for søkere  

• Inntaksreglement  

1. Søker 

Etternavn: Fornavn: 

Personnummer (11 siffer): Adresse: 

Postnr/Poststed: Mobil: 

E-post: Bekreft e-post: 

 

 Foresatt 1* 

Etternavn: Fornavn: 

Adresse: Postnr/Poststed: 

Mobil: E-post: 

 

 Foresatt 2* 

Etternavn: Fornavn: 

Adresse: Postnr/Poststed: 

Mobil: E-post: 
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2. Vedlegg til søknad - Vg1 Naturbruk med akvakultur 

Søkere må dokumentere fullført 10-årig grunnskole.  

Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge:   

• Karakterutskrift for 1. halvår i 10. klasse 

• Karakterutskrift for avsluttende fag i 8. og 9. klasse 

NB: Attestert kopi av vitnemål/kompetansebevis med standpunkt- og eksamenskarakterer for 

inneværende skoleår må ettersendes når dette er klart i juni.  
 

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt vitnemål/kompetansebevis.  

Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar vitnemål/kompetansebevis. 

Vitnemål som ikke er mottatt innen 5 virkedager etter 15.juni tas ikke hensyn til i rangeringen. 

3. Vedlegg til søknad - Vg2 Akvakultur / Vg3 Studieforberedende Naturbruk  

Se skolens Inntaksreglement om grunnlag for opptak til Vg2 / Vg3.  

 

Inntak før 15. juni skjer på grunnlag av karakterer fra 1. halvår og du må vedlegge: 

For søknad Vg2: 

•  Karakterutskrift for 1. halvår Vg1 Naturbruk 

For søknad Vg3: 

• Karakterutskrift for 1. halvår Vg2 Akvakultur / Vg2 Naturbruksfag 

NB: Attestert kopi av karakterutskrift/kompetansebevis for inneværende skoleår må ettersendes 

når dette er klart i juni.  
 

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift/kompetansebevis for 

Vg1/Vg2. Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar 

karakterutskrift/kompetansebevis. Karakterutskrift/kompetansebevis som ikke er mottatt innen 5 

virkedager etter 15 juni tas ikke hensyn til i rangeringen. 

4. Signaturer  
  
 

      Jeg søker opptak til Vg1 Naturbruk med akvakultur, skoleåret 2021/2022 

      Jeg søker opptak til Vg2 Akvakultur, skoleåret 2021/2022 

      Jeg søker opptak til Vg3 Studieforberedende Naturbruk, skoleåret 2021/2022 

 

 

Ved bekreftet opptak, vil du motta tilbud om skoleplass og en opptaksavtale som må 

signeres og returneres til skolen. 

 

Sted: ___________________                           Dato: _____________     

 

 

________________________                   ________________________          

           Signatur søker                                                    Signatur foresatt *                              
 

*Dersom eleven ikke er fylt 18 år på søknadstidspunktet 

 


