Oslo kommune
Utdanningsetaten

SENTRALE BESTEMMELSER FOR INNTAK VED VIDEREGÅENDE SPESIALSKOLER I
OSLO KOMMUNE
Oslo kommune har et begrenset antall plasser i videregående spesialskoler. Elevenes mulighet til å få
plass i videregående spesialskoler er avhengig av antall ledige plasser. Utdanningsetaten (UDE) har
derfor utarbeidet sentrale bestemmelser for saksbehandling av søknad om plass ved videregående
spesialskole.
I de sentrale bestemmelsene heter det at før det blir gjort vedtak om inntak til videregående spesialskole,
skal følgende være oppfylt:
1. Elevene må tilhøre målgruppen for skolene: elever med psykiske vansker, sosiale vansker
og/eller rushistorikk, elever som er i behandling og elever som har behov for opplæring i mindre
grupper og tettere oppfølging, og et tilbud der fagene kan tas over lengre tid.
2. Søknaden må inneholde følgende: søknadsskjema for Eikelund, Kongsskogen og Kirkeveien
videregående skoler med følgende uttalelser: dokumentasjon om elevens vansker og behov i
videregående opplæring fra PPT, BUP, DPS o.a., oversikt over om tidligere støttetiltak og plan
for videre behandling, uttalelse fra innsøkende instans, vitnemål fra grunnskolen og
karakterutskrifter, eller annen godkjent vurdering og eventuelle arbeidsattester

3. Dersom det er flere søkere enn ledige plasser vil de videregåendespesialskoler foreta en
prioritering av søknadene på bakgrunn av følgende kriterier for vurdering av søknadene:
•

Søknad med nødvendig dokumentasjon, mottatt innen frist (1. mars)

•

Målet er studiekompetanse eller yrkeskompetanse

•

Elever som allerede har plass, har fortrinn til samme skole

•

Avsluttet seks fag til generell studiekompetanse ved en av skolene

•

Elev er i målgruppen og kan dokumentere at han/hun er i behandling

•

Sakkyndig har vurdert at søker har behov for
-

organisatorisk tilrettelegging i mindre gruppe

-

et lite og oversiktlig læringsmiljø

-

personale med kompetanse på psykiske vansker

Søkere som fyller flest kriterier blir prioritert i inntaket. I ellers like tilfeller vil søkere med høyere
karaktersnitt prioriteres.
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