
 
 

 
GENERELLE BESTEMMELSER OPPTAKSREGLEMENT 
 
§1 INFORMASJON  
 
a) Søkere anbefales å sette seg inn i skolens reglementer, som skal være tilgjengelige på skolens 
nettside. Reglementene sendes skriftlig til søkere som tilbys skoleplass. Opptaksreglementet 
sendes skriftlig til søkere som har sendt søknad innen gjeldende frist.  
 
§2 VEDTAK OG KLAGER  
 
a) Studenten har rett til begrunnelse for alle enkeltvedtak. Dersom en begrunnelse ikke 
foreligger sammen med vedtaket, kan studenten henvende seg til den som fattet vedtaket og be 
om en begrunnelse. 
 
b) Klagen må framsettes skriftlig og sendes til den som har fattet vedtaket senest 3 (tre) uker 
etter at studenten er underrettet om vedtaket. Klagen skal være begrunnet. Studenten har krav 
på et svar innen 3 (tre)uker fra klagen ble mottatt. 
 
c) Dersom ikke klagen gis medhold skal den som har fattet vedtaket sende klagen til skolens 
styre. Søkeren har krav på et begrunnet svar innen 3 (tre) uker fra styret mottok klagen. 
Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes. 
 
 
OPPTAKSREGLEMENT VED SKOLEN FOR SAMTIDSDANS 
 
§1  OPPTAK   
 
a) Opptak av studenter foretas av en opptakskomité som består av minimum 3 personer.  
 
§2  OPPTAKSSTØRRELSE  
 
a) Styret bestemmer for hvert studieår hvilket antall studenter som kan tas opp til studiet.  
 
§3  OPPTAKSKRAV   
 
a) For opptak til studier ved skolen, kreves fullført og bestått treårig videregående opplæring.  
 
b) Søkere skal fylle i søknadsskjema, og må legge ved bekreftede kopier av vitnemål fra annen 
utdanning og bekreftelser på arbeidserfaring.  
Legeattest eller egenmelding må legges ved søknaden.  
Søknader skal sendes innen søknadsfrist.  
 
c) Det er også anledning å søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Søkere som ønsker 
å bli realkompetansevurdert, må ha en alder som minimum tilsvarer normalalderen for fullført 
aktuell videregående opplæring. 



 
 

 
Realkompetanse kan tilkjennes på grunnlag av en helhetlig vurdering av søkers 
erfaringsbakgrunn og kompetanse, sett i forhold til skolens opptakskrav. 
 
d) Søker må dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk og engelsk til å kunne gjennomføre 
studiet. Ferdighetene bør ligge på et nivå som tilsvarer den kompetansen som oppnås ved 
Norsk Vg1 studieforberedende eller Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram samt Engelsk 
Vg1 studieforberedende eller Engelsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 
 
e) I tillegg til kravene over skal søkerne vurderes på bakgrunn av opplysninger de gir i 
søknaden der de blir bedt om å gjøre rede for hvorfor han/hun søker studiet, og hvorfor 
han/hun mener å kunne gjennomføre studiet. Her kan søkerne gjøre rede for kvalifikasjoner 
som ikke kan dokumenteres gjennom vitnemål/attester/kursbevis og lignende. 
 
f) Søkerne vurderes i opptaksprøve. Opptakskomitéen skal vurdere søkerens treningsbakgrunn 
og kunstneriske arbeid sett opp mot bevegelsesforståelse, motivasjon, interesse for dialogisk og 
prosessorientert arbeid, og interesse for å reflektere over hva dans som praksis og kunst kan 
være. Dette, sammen med dokumentasjon på tidligere utdanning og/eller erfaring, danner 
grunnlag for opptak.  
 
g) Studiet er særlig velegnet for personer som har erfaring innenfor kreativt arbeid med dans 
eller andre beslektede kunstfag. 
 
§4  TIDSBEGRENSNING AV VEDTAK 
 
a) Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. 
Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på 
vurderingstidspunktet. Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner, forbeholder 
skolen seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket. 
 
§5  KRAV TIL DOKUMENTASJON 
 
a) All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres 
med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og 
arbeidsinnhold. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare 
fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte 
utover dette tidspunkt. 
 
§6   FRITAK FOR DELER AV UTDANNINGSTILBUDET 
 
§6.1  KRITERIER FOR FRITAK 
 
a) Etter skriftlig søknad kan en student gis fritak for deler av et utdanningstilbud. Fritaket gis da 
på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig utdanning. Søknad om fritak må inneholde 
nødvendig dokumentasjon av omfang og innhold i faget som ønskes godskrevet. 
 
Eksempler på dokumentasjon: 



 
 

 
• Eksamensresultater eller annen vurdering fra faget det søkes fritak for  
• Eventuelle vitnemål  
• Eventuelle kursbevis  
• Eventuelle attester 
• Eventuell DVD av dansefaglige arbeider eller egne koreografiske eller kunstneriske  
 arbeider  
• Eventuell studieplan 
 
Listen er ikke uttømmende. 
 
§6.2 PROSEDYRE VED VURDERING AV FRITAK 
 
a) Opptakskomitéen foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å vurdere om 
søker har oppnådd samme faglige mål som kreves i forhold til gjeldende utdanningsplan. 
 
§6.3 KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRITAK 
 
a) Klagen sendes til skolens administrasjon, og skal behandles av opptakskomitéen. For øvrig 
gjelder bestemmelsene i §2 i Generelle bestemmelser reglement, over. 
 
§7 OPPTAK TIL SKOLEN FOR SØKERE MED UTENLANDSK UTDANNING / 
ANNET MORSMÅL ENN NORSK / NORDISK  
 
a) For søkere med utenlandsk utdanning, må utdanning/kvalifikasjoner være på nivå tilsvarende 
kriteriene i §3. 
 
b) Søkere med annet morsmål enn norsk eller annet nordisk språk, må tilfredsstillende 
kunnskaper i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige 
utdanningsprogram alternativt tatt test i norsk høyere nivå – og ha bestått Bergenstesten. 
 
§8 BETINGET OPPTAK 
 
a) Søkere kan søke om studieplass før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt. 
Standpunktkarakterer fra siste terminoppgjør vedlegges søknaden. Slike søkere vil eventuelt få 
betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelige 
kvalifikasjoner må sendes skolen innen kunngjort dokumentasjonsfrist.  
 
§9 SØKNAD OM OPPTAK   
 
a) Opptaksprøven skal avholdes i perioden mars-april. 
Opptaksprøven skal avholdes over minimum en dag, og søkeren kan tilbakekalles ved behov 
for mer informasjon eller dersom det er uenighet i opptakskomiteen.  
 



 
 

b) Dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere på ordinær opptaksprøve, skal det innkalles til 
ekstra opptaksprøve. Opptakskomiteen har også anledning til å vurdere søkere individuelt i 
etterkant av ekstra opptaksprøve dersom det er ledige plasser.  
 
c) Opptaksprøven består av   
 
• en bevegelsesklasse gitt av en eller flere av lærerne ved skolen  
• kreativt arbeid og gruppearbeid  
• kunstnerisk presentasjon gjennom en egenkomponert solo som utarbeides på 
 forhånd eller under opptaksprøven 
• praktisk informasjon om studiet der søker får anledning til å stille spørsmål 
• intervju 
 
d) Søkeren skal på opptaksprøven, så langt det lar seg gjøre, gis et grundig inntrykk av hva 
studiet og skolen står for og handler om. 
 
e) Opptakskomitéen skal rangere søkerne, med en reserveliste.  
 
f) Søkere som får tilbud om studieplass, må akseptere ved å returnere undertegnet kontrakt 
innen oppgitt frist. Hvis ikke skolen har mottatt kontrakten innen oppgitt frist, kan studenten 
miste studieplassen. 
 
g) Det er kun ordinært opptak hvert annet år. Dersom det forekommer ledige plasser til 2. 
skoleår, kan det avholdes ekstraordinær opptaksprøve. Kravene til utdanning eller 
realkompetanse tilsvarer den kompetanse som den resterende gruppen allerede har tilegnet seg 
gjennom studiet. 
 
§10 KLAGE – AVSLAG PÅ OPPTAK  
 

a) En søker som ikke blir tilbudt plass på skolen har klagerett på slikt vedtak. Klagen må være 
framsatt skriftlig og må være skolen i hende senest 3 (tre) uker etter at søkeren er underrettet 
om vedtaket. Klagen skal være begrunnet.  
 
b) Klagen behandles av opptakskomitéen. Søkeren har krav på et begrunnet svar innen 3 uker.  
For øvrig gjelder bestemmelsene i §2 i Generelle bestemmelser reglement, over. 
 
§11 IKRAFTTREDELSE   
 

Dette reglementet trer i kraft 15.09.2013 
 
 
 
 
 
 
 


