
Søknad om godkjenning av ny privatskole

Skolens navn og geografiske plassering

Navn på rettssubjekt*

Nuvsvåg Skoles Venner

Organisasjonsnummer *

998727871

Kommune*

Loppa

Kommunenummer *

2014

Fylkeskommune *

Finnmark

For norske skoler i utlandet:

Land/delstat/provins

Fylke/kommune/by

Opplysninger om skolen

Skolens registrering

Skolen må være formelt registrert i Enhetsregisteret, eller tilsvarende register, på
søknadstidspunktet

Skolen er registrert i Enhetsregisteret.

Registreringsdato:

20.08.2012

Last opp bekreftelse på innskuddskapital på minimum 30 000 kr.

cultura-bekreftelse_kapital.pdfapplication/pdf

Last opp registerutskrift fra Enhetsregisteret

enhetsregisteret.pdf application/pdf

Skolen er registrert i tilsvarende register

Skolens eierskaps-/organisasjonsform

Stiftelse Aksjeselskap Annet: forening

Stiftelsesdato26.07.2012

Navn Nuvsvåg Skoles Venner



Last opp statutter, vedtekter eller lignende

vedtekter.pdf application/pdf

Annen virksomhet

Angi om noen av disse typene virksomhet er/skal være knyttet til skolen:

Internat

Skolefritidsordning (SFO)

Utleie av tjenestebosteder ved internatet

Tilrettelegging i forbindelse med godkjente
samarbeidsprosjekter med utenlandske skoler

Annen virksomhet

Skolens adresse og kontaktperson

Skolens adresse

Søkeren har skolelokaler på søknadstidspunktet.

Søkeren har ikke skolelokaler på søknadstidspunktet.

Postadresse

c/o Fabrice Caline

Postnummer

9582

Poststed

Nuvsvåg

E-postadresse

nsv@nuvsvaag.com

Internettadresse

http://skole.nuvsvaag.com

Telefon

47293868

Telefaks

Kontaktperson/ansvarlig representant

Navn *

Fabrice Caline

Norsk adresse Utenlandsk adresse

Adresse



Postnummer *

9582

Poststed *

Nuvsvåg

E-postadresse *

fabrice@nuvsvaag.com

Telefon

47293868

Funksjon:

Styreleder

Daglig leder

Annet:

Det søkes om godkjenning av skolen

Det søkes om godkjenning av skolen
fra år/måned

august 2013

Det gjøres oppmerksom på at søknadsfristen 1. april 2012 gjelder for oppstart av ny
skole tidligst fra og med skoleåret 2013-14

Elevtall

Elevtall - Ny grunnskole

Elevtall - Ny videregående skole

Elevtall - ny grunnskole

Oppgi det planlagte antallet elever på de ulike årstrinn:

1.
trinn

2.
trinn

3.
trinn

4.
trinn

5.
trinn

6.
trinn

7.
trinn

8.
trinn

9.
trinn

10.
trinn

Total

Elevtall
år 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1

6

Elevtall
år 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3

6

Elevtall
fullt
utbygd
skole:
(maks
antall
elever)

2 1 2 1 1 1 1 2 2 2

15

Last opp redegjørelse for grunnlaget for elevtallsprognosen for oppstartsåret og det



maksimale antallet elever det søkes godkjenning for

elevgrunnlag.pdf application/pdf

Utdanningens innhold

Skolens grunnlag

Religiøst

Anerkjent pedagogisk retning Montessori

Internasjonalt

Særskilt tilrettelagt
videregående opplæring i
kombinasjon med toppidrett
Norsk grunnskoleopplæring i
utlandet
Særskilt tilrettelagt opplæring
for funksjonshemmede

Skolens læreplan

Skolen skal fullt ut følge Kunnskapsløftets læreplan.

Skolen skal følge Kunnskapsløftets læreplan med egne
tillegg og/eller alternativ fag- og timefordeling

Skolen skal følge alternativ godkjent læreplan.

laereplan.pdf application/pdf

Skolen skal følge alternativ læreplan som ikke tidligere er godkjent av
departementet/direktoratet

Vurderingsform og dokumentasjon

Angi vurderingsordninger og dokumentasjon (vitnemål)

Skolen skal følge kapittel 3 i forskrift til privatskoleloven.

Skolen skal ha egen vurderings- og dokumentasjonsform. Beskrivelse av
vurderingsformen og hva slags dokumentasjon som skal brukes fremgår av



læreplanen, se veiledningens punkt 4 b, herunder hvilke måter skolen vil informere
elevenes foresatte om elevenes skolesituasjon.

Redegjør for skolens undervisningsspråk

Bokmål

Nynorsk

Samisk

Engelsk (bare for internasjonale skoler)

Andre språk (bare for internasjonale skoler):

Inntak av elever ved skolen

Skolens inntaksreglement følger vedlagt

inntaksreglement.pdfapplication/pdf

Elevene

Søkeren bekrefter at skolen vil gi elevene tilpasset opplæring i samsvar med
privatskoleloven § 3-4.
Søkeren bekrefter at skolen vil gjennomføre spesialundervisning etter
privatskoleloven § 3-6.
Søkeren bekrefter at skolen kommer til å legge til rette for skolehelsetjeneste, jf.
privatskoleloven § 3-8.

Søkeren bekrefter at skolen vil følge privatskoleloven § 3-11 om rådgivning.

Søkeren bekrefter at skolen vil gjennomføre særlig opplæring for språklige
minoriteter etter privatskoleloven § 3-5 (gjelder ikke for norske skoler i utlandet).

Ulykkesforsikring

Søkeren bekrefter at skolen skal sørge for ulykkesforsikring for elevene, jf.
forskrift til privatskoleloven § 7A-1.

Ordensreglement

Skolens ordensreglement følger vedlagt

ordensreglement.pdfapplication/pdf



Skolens personale

Faglig, pedagogisk og administrativ ledelse

Skolen skal ha én daglig leder, jf. privatskoleloven § 4-1 andre ledd.

Den daglige lederen skal både være faglig, pedagogisk og administrativ leder ved
skolen.

Annet. Beskriv hvordan skolens faglige, pedagogiske og administrative ledelse skal
organiseres i vedlegg.

Daglig leder skal ha kompetanse i samsvar med privatskoleloven § 4-2 første ledd.

Annet. Beskriv hvilke minimumskrav skolen vil stille til daglig leder mht.
realkompetanse.

Kompetansekrav for undervisningspersonalet

Skolen vil stille de kompetansekravene som følger av privatskoleloven § 4-2
første ledd.

Skolen vil stille alternative kompetansekrav/tilleggskompetansekrav, jf.
privatskoleloven § 4-2 siste ledd.

Skolen vil innhente politiattest fra de som skal tilsettes, jf. privatskoleloven §
4-3. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle
overgrep.

Lønns- og arbeidsvilkår

Skolen er kjent med at undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår
tilsvarende det som gis i den offentlige skolen.

Styring og offentlig tilskudd

Styrings- og rådsorgan

Søkeren bekrefter at skolen vil ha et styre i samsvar med privatskoleloven § 5-1,
og at de representantene som er nevnt i bokstavene a) til f) får rett til å være til
stede på styremøter, si sin mening og få denne tilført protokollen. Styret skal bl.a.
utføre oppgaver i samsvar med privatskoleloven § 5-2.

Søkeren bekrefter at skolen vil følge privatskoleloven § 5-4 om foreldreråd

Søkeren bekrefter at skolen vil følge privatskoleloven § 5-3 om elevråd.



Søkeren søker om dispensasjon fra kravene i § 5-1 bokstavene a) til f). Dette må
begrunnes i særskilt vedlegg.

Budsjett, regnskap, revisjon, mv.

Skolen vil fremover legge frem regnskap, revisjon mv. i samsvar med
privatskoleloven § 7-1 med forskrifter.

Budsjett for oppstartsåret, samt fullt utbygd skole følger vedlagt, jf. § 2 i forskrift
om budsjett, regnskap, kontroll og revisjon for skoler med rett til statstilskudd etter
privatskoleloven (FOR 2006-12-19 nr 1503) (økonomiforskriften).

budsjett_2013_14.odsapplication/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

Skolepenger

Skolen skal ikke kreve skolepenger av elevene.

Skolen ønsker å ta skolepenger innenfor hovedregelen i privatskoleloven § 6-2 og
forskrift til privatskoleloven § 10-1.

Skolen søker om å få ta høyere skolepenger enn det hovedregelen i privatskoleloven
åpner for, jf. § 6-2 første ledd.

Skoleanlegg

Redegjør kort for skolens planer mht. skoleanlegg, herunder beliggenhet (hvilken del av
kommunen, ev. bydel osv.) Beskriv kort hvor langt søkeren har kommet for å sikre at
den har lokaler som er godkjente av fylkesmannen ved planlagt skolestart.

Skolen vil eie lokalene.

Skolen vil leie lokaler, evt. av hvem: Loppa Kommune


