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Søknadsskjema - 2020 
 

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 er 1. mars. 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.com. 
 

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 derfor 

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. 

 
 

 

3. Vedlegg til søknad - Vg2 Akvakultur 
 

Søkere må dokumentere fullført Vg1 Naturbruk. 

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

  Karakterutskrift for 1. halvår Vg1 Naturbruk 

NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette  

er klart i juni.  
 

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift for Vg1 Naturbruk. 

Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften. 

 
 

 

4. Vedlegg til søknad - Vg3 Studieforberedende Naturbruk med akvakultur 
 

Søkere må dokumentere fullført Vg2 Akvakultur. 

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

  Karakterutskrift for 1. halvår Vg2 Akvakultur 

NB: Attestert kopi av karakterutskrift for inneværende skoleår må ettersendes når dette  

er klart i juni.  
 

Fra 15. juni blir inntak gjort på grunnlag av innsendt karakterutskrift for Vg2 Akvakultur. 

Eventuell venteliste blir rangert på nytt når skolen mottar denne karakterutskriften. 
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5. Signaturer  
  
 

      Jeg søker opptak til Vg1 Naturbruk med akvakultur, skoleåret 2020/2021 

      Jeg søker opptak til Vg2 Akvakultur, skoleåret 2020/2021 

      Jeg søker opptak til Vg3 Studieforberedende Naturbruk, skoleåret 2020/2021 

 
 

 

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 
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Nyttig informasjon for søkere 
 

Opptak / klagerett ved avslag 

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

signeres og returneres til skolen. Ved eventuelt avslag på søknad om skoleplass, har du 

klagerett etter forvaltningsloven. Klagen begrunnes skriftlig, og sendes til skolen innen tre 

uker etter mottatt avslag.  
 

Utmelding 

Elever som har påbegynt undervisningen, må betale skolepenger for påbegynt semester. 

Ved utmelding før skolestart betales et gebyr på kr 1.500. Utmelding må være skriftlig. 
 

Skolepenger 

Skolepenger for skoleåret 2020/2021 er kr 5.000,- som betales i to terminer á kr 2.500 

(høst/vår).  
 

Skolebøker, skolemateriell og PC-ordning 

Alle elever i videregående skole omfattes av ordningen med gratis skolebøker. Du låner 

skolebøkene for ett skoleår om gangen, og leverer inn bøkene ved skoleslutt i juni. 
 

I god tid før skolestart får eleven tilsendt liste over klær og skolemateriell som eleven skal 

holde og som skal være klart til skolestart. 
 

Som elev ved Havbruksakademiet vil du trenge en bærbar datamaskin. Du kan enten bruke 

egen bærbare datamaskin (PC eller Mac), eller leie en bærbar datamaskin gjennom skolen. 

Ordningen er en leieavtale hvor du leier en ny PC gjennom to år på Havbruksakademiet. 

Leien tilsvarer utstyrsstipendet fra Lånekassen, og justeres årlig. Normal praksis er at du 

overtar maskinen etter å ha leid den i 2 år. Frem til da er det skolen som er den formelle eier 

av maskinen.  
 

Statens Lånekasse for utdanning 

Stipend og lån ytes etter bestemte regler, og du søker på www.lanekassen.no. Alle elever 

har krav på, og kan søke utstyrsstipend fra Lånekassen. Avbryter en elev undervisningen, 

må både skolen og eleven straks melde fra til Statens lånekasse.  
 

Trivsel  

Havbruksakademiet er en liten skole med kort avstand mellom elevene og skolens 

personale. Vi har nulltoleranse for mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolens 

overordnede mål er at alle elever skal føle seg trygge og inkluderte. Dette er viktig for å 

kunne skape et godt læringsmiljø.  

Alle skoledager på Havbruksakademiet starter med skolefrokost og skolen vil bistå elever 

med problemer av sosial eller pedagogisk art i samarbeid med kommunens helsestasjon. 
 

Pedagogisk plattform 

Hos oss får du tradisjonell lærerstyrt undervisning med klar struktur, god oppfølging og 

engasjerte lærere. Vi tror på en konsekvent og tydelig organisering av læringsarbeidet der 

det stilles krav til våre elever, samtidig som vi tar på alvor at enhver elev er et unikt individ 

med ulike behov som vi gjør vårt ytterste for å møte. Dette ser vi som en forutsetning for 

læring og personlig utvikling. 

https://www.lanekassen.no/utstyrsstipend
http://www.lanekassen.no/
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Inntaksreglement  
 
 

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. 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 - 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 gjennomsnittskarakter i samtlige obligatoriske fag fra 
ungdomsskolen.  

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 

 Opptak til Vg2 Akvakultur* skjer etter karakterer fra Vg1 Naturbruk med akvakultur.  

Dersom det er flere søkere enn skolen har plass til, prioriteres opptaket basert på 
gjennomsnittskarakter fra Vg1 Naturbruk med akvakultur. 

*Ved opptak til Vg2 Akvakultur 2020 prioriteres elever som har bestått alle fag på Vg1 ved 

Havbruksakademiet 

Ved opptak til videregående trinn 2 melder skolen fra til elevens hjemfylke om behov for 
læreplass. 
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Videregående trinn 3: Vg3 Studieforberedende naturbruk - akvakultur 

 Opptak til Vg3 Studieforberedende naturbruk - akvakultur skjer etter karakterer fra 
Vg2 Akvakultur.  

Dersom det er flere søkere enn skolen har plass til, prioriteres opptaket basert på 
gjennomsnittskarakter fra Vg2 Akvakultur. 

 
 

 
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 


