
Inntaksreglement for Bergen Bibelskole 
Vedtatt 27.09.2018 

Det vises til voksenopplæringsloven kap.4 
 

1. Søknader til Bergen Bibelskole behandles og avgjøres av daglig leder, eller den som daglig leder gir 
myndighet til dette. 
 

2. Inntak betinges av følgende vilkår: Aldersgrense 16 år. 
Dersom en søker trenger psykiatrisk eller spesialpedagogisk støtte, må skolen vurdere om tilstrekkelige 
ressurser og kompetanse er tilgjengelig eller kan tilbys. (Jmf. Voksenopplæringsloven §19 ) 
 

3. Skolen tar inn søkere fra alle land.  
Det er fortløpende inntak for søkere innenfor EU/EØS området. Siste søknadsfrist er 30.september for 
inneværende skoleår. 
For søkere utenfor EU/EØS er søknadsfristen 15.februar. 
Det forventes at søknad opp mot offentlige myndigheter, gjeldende oppholdstillatelse på grunnlag av å være 
student, gjøres med en gang tilbudet om skoleplass fra Bergen bibelskole foreligger. 
Søker må kunne fremvise godkjent visum/oppholdstillatelse senest 15.mai. Dersom visum ikke kan 
fremvises, vil disse søkerne settes på prioritert venteliste ( se punkt 5). Dersom det fremdeles er plass, vil de 
likevel kunne få skoleplass innen rimelig tid før skolestart. 
Undervisningen tolkes kun til engelsk. Det ligger til grunn at søkeren behersker engelsk til å kunne følge 
undervisningen samt være en aktiv del av miljøet på skolen.  
 

4. Administrasjonsgebyr på kroner 350,- skal betales innen 14 dager, etter at eleven har fått bekreftet plass på 
Bergen Bibelskole. Beløpet er ikke refunderbart. 
 

5. Ved oversøking gjelder følgende prioriteringer: 
a. Norsk statsborgerskap 
b. Søkertidspunkt 
c. Tilhørighet til forsamlinger som samarbeider med Kristent Nettverk 
d. Fullført videregående utdanning 

 
Prioriteringsliste for engelskspråklige søkere utenfor EU/EØS området: 
Bergen Bibelskole har kapasitet for inntil 4 elever i denne kategorien.  
Søknadene i denne kategorien prioriteres etter følgende kriterier: 

1. Tilhørighet til forsamlinger som samarbeider med Kristent Nettverk.  
2. Søkertidspunkt 

 
6. Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven §2, første ledd punkt b. 

Søker har klagerett og har rett til innsyn i sakspapirene jf. Forvaltningsloven kap. IV-VI. 
Fylkesmannen er klageinstans. 


