
Inntaksreglement for Bibelskolen Fjellhaug 
 

1. Bibelskolen Fjellhaug her hele landet som inntaksområde, jfr. Voksenopplæringsloven § 19. 
 

2. Inntak skjer fortløpende for kommende skoleår. 
For linjen TeFT Utland settes søknadsfristen til 1. januar. Dersom det etter fristen, er ledige 
plasser i klassen, vil kvalifiserte søkere kunne bli tatt opp på denne linjen også etter 
søknadsfristen.  

 
3. Maksimalt elevtall er fastsatt av Utdanningsdirektoratet (jmf Vedtak om godkjenning, datert 

29.03.2019) 
 

- Bibel, musikk og tilbedelse  16 skoleplasser 
- Bibel, idrett og friluftsliv  30 skoleplasser 
- Bibel, gaming og digital kultur 12 skoleplasser 
- Bibel, ung og formidling  10 skoleplasser 
- Teft Utland    20 skoleplasser 
- TeFT Norge    12 skoleplasser 

 
4. Hvis den aktuelle linjen er fulltegnet, tilbys søkerne plass på en av de andre linjene. Dersom 

søkere ikke ønsker å gå en annen linje, eller dersom de andre linjene også er fulltegnet, tilbys 
søkeren plass på nummerert venteliste.  

 
5. Undervisningsspråket på Bibelskolen Fjellhaug er norsk. Søkere fra land utenom Norden må 

på søknadstidspunktet dokumentere ferdighet i norsk språk gjennom å ha bestått språktest 
på nivå B2 («Bergenstesten») 

 
6. Rektor er ansvarlig for inntak på grunnlag av inntaksreglene. 

 

7. Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven § 2. Klager på inntaket rettes til 
klageinstans, som er Fylkesmannen for Oslo og Akershus, og sendes via skolen. 
 

8. Styret for skolen fastsetter inntaksreglement og er godkjennende instans ved revisjon av 
reglementet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Særskilte inntakskrav TeFT-linjene 
 
Fellesvilkår: 

- Ha fylt 18 år innen 31.12 i det året skolen starter. 

- Godkjent oppholdstillatelse i Norge. 

- Egnethet til å delta i praksis. 

- Uttalelse fra to referansepersoner 
 
Tilleggsvilkår for TeFT Norge: 

- Fått praksissted/ anbefaling fra praksissted. 

- Fullført et år på bibelskole eller tilsvarende 
 
Denne linjen er, som en kan se i læreplanen, en meget praksisrettet linje med mye tid til veiledet praksis. Linjen 
er avhengig av et praksissted for å kunne fullføre skoleåret. Skolen kan og ønsker å være behjelpelig med å finne 
et velegnet sted, men søkerne selv har hovedansvaret. Dette er en typisk praksisutdannelse og praksisstedene 
kommer til å ha ansvar for elevene i arbeidssituasjonen og dermed er det viktig at stedet er delaktige i inntaket 
og kan støtte eller anbefale søkeren. 

 
Tilleggsvilkår for TeFT Utland: 

- Dokumentasjon på at søkeren har hatt lederoppgaver eller hjelpetjeneste i kristen arbeid eller 
vært styremedlem i kristent arbeid. 

- Anbefaling fra fastlege til et langvarig utenlandsopphold. 

- Politiattest 
 
Som skole under voksenopplæringsloven har vi et ansvar i å ivareta elevene våre og gi dem trygghet. Det er 
viktig for skolen at fastlegen kan støtte en vurdering av at eleven er helsemessig i stand til å takle et nytt miljø 
både med hensyn til mat, varme og andre kulturrelaterte utfordringer, jfr voksenopplæringsloven §24 som viser 
til privatskoleloven  §2-4 som igjen viser til opplæringsloven §9a. 

 

- For at eleven skal kunne delta i utenlandsoppholdet, forutsettes det at han/hun har deltatt i 
undervisningen fram til høstferien med mindre enn 5 % ugyldig fravær. 

 
Denne linjen er unik i sitt slag og har et særlig krevende utenlandsopphold hvor elevene skal bo i en annen 
kultur, ha mer selvstudium og gruppe- og nettundervisning samt stå i en veiledet praksis i en ny kultur. 
 

 
Tilleggsprioriteringer kun for TeFT Utland: 

- Kvotering for å oppnå best mulig balanse mellom kjønnene 

- Personlig motivasjon og egnethet for deltakelse i TeFT Utland. Et kortfattet motivasjonsnotat 
knyttet til søknadsskjemaet er nødvendig for vurdering. 

- Søkere som også ønsker internatplass. 

- Engelskkunnskaper. Søkere med best karakter blir prioritert. 

- Tidspunkt for innsending av søknad. 
 
 
 
Revidert av styret for Bibelskolen Fjellhaug AS, 15. mai 2019 

 
 
 


