
Skole Alder Kriterier

Agder 18 år Etter avtale med foreldre kan vi ta inn 17-åringer som fyller 18 år i løpet av skoleåret.

Arbeiderbevegelsen fhs18 år Eleven må fylle 18 år før 1.november

Bakketun 17 år Tar inn 17åringer på musikk, teater, lyd og sjakk. 

Bjerkely 16 og 17 år Individuelle vurderinger etter samtaler med søkere og foresatte.

Fana 18 år Må fylle 18 år før 1. januar i skoleåret

FHS 69 grader nord 18 år Vi kan ta inn elever under 18 år. Dette kan gjelde alle linjer. Vi har da en intevjurunde i forkant.

Fosen 17 år Tar inn 17 åringer ved ledig plass som helst fyller 18 i løpet av året. Må være spesielt modne og godt motiverte.

Fjordane 17 år Som fyller 18 år i løpet av skoleåret, på kunstlinjen. Opptil 10% av elevtallet.

Fredly 17 år Vi tar kun inn 17-åringer på enkelte av linjene våre hvis det er ledig plass.

Hardanger 16 og 17 år På linjene Cosplay, Hesteliv, Friluftsliv, Idrett, Hundeliv. Kriterier er motivasjon, fødselsdato, fraværshistorikk og karakter i adferd.

Haugetun 17-18 år Etter individuell vurdering kan de ta inn 17åringer, i enkelte tilfeller. Avhenger av faglig og sosial kompetanse.

Høgtun 18 år Kan gjøre unntak for 17-åringer

Idrettsskolen Numedal 18 år Etter søknad. Der det er geografisk mulig, inviteres eleven til skolen for møte, omvisning og dialog før evt. får tilbud om skoleplass

Jeløy 17 år 17-åringer må fylle 18 år før skoleslutt.

Karmøy 16 og 17 år De få (5-6 personer) vi tar inn blir vurdert utifra motivasjon.

Kristiansand 18 år Kan begynne som 17-åring dersom de fyller 18 år innen nyttår.

Manger 16 og 17 år Modning og faglig nivå (musikk).

Nordmøre 16 og 17 år Samme kriterier som andre søkere. Litt etter vårt behov, litt etter å tilgodese elever med særskilt behov.

Ringebu 18 år Tar inn en eller to 17-åringer om de blir 18 år før studietur

Ringerike 17 år Søkeren må fylle 18 år i løpet av høsten. Og enslige mindreårige flyktninger etter avtale med kommunen.

Risøy 18 år Eleven kan være 17 1/2 ved skolestart, men må fylle 18 år i løpet  av våren 2016.

Rødde 17 år Vi kan ta inn en 17åring eller to, men dette er unntaksvis.

Rønningen 16 og 17 år Skolen ønsker en samtale/intervju med søkeren og foresatte.

Pasvik 16-17 år Tar inn 16 og 17åringer på linjen "Heste(galskap)".

Peder Morset 16 og 17 år Tar inn noen få - vurderes ut fra modenhet.

Sagavoll 18 år Vi kan i spesielle tilfeller ta inn elever som er yngre enn 18 år, dersom vi fremdeles har ledige plasser. Dette skjer unntaksvis, og vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle.

Setesdal 16 og 17 år Eleven må selv stille med godkjent motorsykkel og ta ut lisens.

Skiringssal 18 år Elevene må fylle 18 år før 31.12 det året man begynner.

Skjeberg 16 og 17 år Vi gjør et grundig arbeid når vi tar inn elever under 18 år. Samtaler med eleven, foreldre og gjerne tidligere lærere. Vi ser etter en spesiell motivasjon for å gå hos oss. Kontakt skolen for mer informasjon

Solborg 18 år Må fylle 18 i løpet av skoleåret.

Soltun  18 år Kan fylle 18 i løpet av høsten

Sunnfjord 16 og 17 år Tar inn noen få etter avtale og særskilt kontakt.

Sunnhordland 17-18 år Søkeren må fylle 18 år i løpet av høsten/før 01.01.2017

Sunnmøre 18 år Har tatt inn, og kan ta inn elever under 18 år. Vurderer hvert enkelt tilfelle/søknad.

Torshus 16 og 17 år

Valdres 17 år Tar inn på alle linjene utenom linjen "Altitude - Paragliding - Sør-Afrika"
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