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1. Vurderingskriterier 
Opptak til Vg1 skjer på bakgrunn av karakterer og informasjonsmøte med elever og foresatte. 
Søkere prioriteres etter følgende kriterier: 
Best karakterer, men med 
- særlig vekt på karakterer i skriftlige fag og naturfag 
- særlig vekt på karakterer i fag innenfor valgt programområde  
- særlig vekt på karakterer i orden og adferd, samt omfang av fravær 
- vekt på elevens fremmedspråk av hensyn til lærerkapasitet i språkfagene 
- fortrinnsrett for søkere som har eller har hatt søsken ved skolen ved tilnærmet like vilkår 
- mulig kjønnskvotering for underrepresentert kjønn under ellers tilnærmet like vilkår 
- fortrinnsrett for elever som har fremmedspråk tysk, fransk eller spansk fra grunnskolen 
- OPG forbeholder seg retten til å kunne prioritere elever som tar full fagkrets på valgt linje 
Elever som har bestått Vg1 eller Vg2 på OPG, får automatisk tilbud om å fortsette på neste trinn.  
 
Aksept av tilbud om skoleplass til nye elever skjer ved innbetaling av depositum, som skal dekke 
skolepenger for 1. termin (aug/sept). Informasjon og betalingsfrist for depositum angis i tilbudsbrev 
fra skolen.  
 

2. Linjevalg 
Søkere må velge linje ved opptakssøknad. Dersom man søker flere linjer, må det merkes med 
prioritering. Søknaden vurderes iht. linjevalget, se kriterier     
under punkt 1.  
 

3. Skoleår i utlandet 
Søknad om utenlandsopphold i Vg2 må meldes til skolen innen 1. oktober det året eleven går i Vg1. 
Skolen vil fordele inntil tre plasser for elever som ønsker et opphold i utlandet.  

 
4. Fremmedspråk 2 

OPGs undervisningstilbud i fremmedspråk vil kunne variere noe, avhengig av hvor mange søkere 
det er til de forskjellige språkene. Tilbudet er begrenset til tysk, fransk og spansk. 

 
5. Informasjonsmøte 

Søkere innkalles gruppevis til samtale med en av skolens representanter. Elevens foresatte 
oppfordres til å delta. Møtet skal være informativt fra skolens side. Blant annet skal det opplyses at 
elevene bruker av sin rett til videregående opplæring, jf. Friskolelova § 3-2, og at eleven ved omvalg 
har rett til ett år ekstra. 

 
Elevene skal informeres om hva som særpreger OPG. Skolens representant skal opplyse om 
skolen generelt, om regelverk og om skolens pedagogiske retningslinjer Søker skal bl.a. opplyses 
om at den offentlige skole kan gi større valgmuligheter mht. fagkrets enn OPG, fordi fagene er 
forhåndsvalgt pga. linjedelingen. Det gjøres oppmerksom på at det gjennomføres klassetur i 2. 
klassene. De som ikke kan/ønsker å være med har alternativt tilbud på skolen de dagene turen 
varer. Det kan søkes om behovsprøvd stipend til turen. 

 
6. Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 1. april, men søkere blir innkalt til informasjonssamtaler fra 1. februar. Ny 
søknadsfrist for plasser som ikke er fylt opp ved første opptak er 1. august.  
NB! Opptaksgrunnlag 1. august er vitnemål for året 2021/22.  
 

7. Betaling 
Skolepengene er kr. 23 500, - pr. år. Det tas forbehold om endringer. Summen betales forskuddsvis 
i rater à kr. 4 700, - hver annen måned over en 10-måneders periode.  
Dersom eleven trekker seg etter 1. juli, vil kr. 2 000 holdes tilbake til dekning av merarbeid og tap. 
Skolepenger som er betalt refunderes ikke dersom eleven trekker seg etter 15. juli.  

 
Skolen praktiserer «søskenmoderasjon”, dvs. at kun én i en søskenflokk betaler full pris hvis flere av 
dem går på OPG samtidig. Den av søsknene som går på høyeste trinn betaler kr. 16 450, - i rater a 
kr. 3 290, - per termin. Elever som er barn av ansatte, betaler halv pris. 

 
Det er mulig å søke om annen betalingsmoderasjon ved behov. Det kreves da dokumentasjon på at 
den økonomiske situasjonen har forandret seg til det verre etter at skolevalg er gjort, eller at det 
foreligger andre tungtveiende grunner. Søknad om nedsatte skolepenger vil kunne bli knyttet opp 
mot elevens innsats og resultater. 
 

8. Oppsigelsesfrist 
Oppsigelsesfrist er to måneder, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. Skolepenger må betales i 
oppsigelsestiden. 

 
9. Vedtak om inntak er enkeltvedtak og kan klages på til Fylkesmannen, se Friskolel. § 3-1 og 

Forvaltningsloven Kap. VI    
Sist endret etter styrevedtak 27.10.2021 
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