
 

 

 

Inntaksreglement for OKS Bibelskole, Lederlinje 

Ref. Voksenopplæringsloven § 19. 
 

 

 
1) Inntaksområde  

o OKS Bibelskole har hele verden som inntaksområde  

 

2) Søknadsfrist  

o Søknadsfristen er 1. april (første opptak) og 1. juli (andre opptak). Søkere som leverer sin søknad 

etter 1. juli vurderes fortløpende og inntak skjer til det godkjente antall studieplasser er fylt opp 

 

3) Opptakskrav 

o Fullført grunnskole eller tilsvarende 

o Fullført førsteåret ved Bibelskolen Oslo Kristne Senter, eller fullført tilsvarende kurs ved annen 

bibelskole eller fullført studie ved HLT (Høyskole for ledelse og teologi)  

o Mangeårig praksis fra ledelse i menighet kan kompensere for teoretisk kunnskap 

o Det forutsettes at søkeren er innforstått med skolens målsetting og verdigrunnlag 

Det innebærer bl.a. at de som ønsker praksis i Oslo Kristne Senter eller samarbeidende menigheter 

må kunne oppfylle de krav som er stilt i dokumentet «Grunnleggende strukturer, verdier og 

forventninger for ansatte i trossamfunnet Oslo Kristne Senter, Stiftelsen Grunnskolen Oslo Kristne 

Senter og Stiftelsen Bibelskolen Oslo Kristne Senter 

o Utenlandske søkere må ha gyldig oppholdstillatelse og beherske norsk 

 

4) Prioritering ved inntak  

   o I tilfelle flere søkere enn skolen har plass til gjelder følgende prioritering:  

                  a) søkere med ledererfaring fra menighet  

                 b) søkere med ledererfaring fra arbeidsliv ellers 

     c) søkere med tilknytning til Oslo Kristne Senter eller samarbeidende trossamfunn 

     d) av hensyn til god kjønnsfordeling vil det kjønn som er svakest representert bli prioritert  

Søkere som mener det er gjort en feil ved behandling av søknaden kan klage på avgjørelsen. 

   

5) Skoleavgift  

   o Skoleavgiften er på kr 18.000, - pr. år og betales i to avdrag à kr 9.000, - (august og januar)  

Kr 3.500, - som er minstebeløpet for prosjektturene faktureres sammen med skoleavgiften i august,  

Merk, man må regne med noe mere for studieturer hvis man ønsker en lengre tur. Dette betales før 

avreise.  

   o Elever som slutter før 30 dager etter semesterstart, får refundert 50 % av skoleavgiften.  

   o Elever som slutter etter dette, og elever som mister elevstatus får ikke refundert skoleavgiften  

            for inneværende semester. Dersom studiet avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som 

            gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig betales bare for mottatt undervisning.     

 

6) Avgjørelse og ankemulighet  

   o Inntak til skolen behandles av rektor, eller den som rektor gir myndighet til dette, i samsvar  

            med inntaksreglene, jf. Voksenopplæringslovens § 19  

   o Ved avgjørelse etter disse reglene gjelder forvaltningsloven. Avgjørelse om inntak er  

            enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans. 

 
* * * * * 

Første gang skrevet/vedtatt                                                                                         Sist endret /vedtatt styret      

Styremøte 24.5.2006                                                                                                             Styremøte 03.12.2019 

 


