St. Paul skole
Katolsk grunnskole

Søknad mottatt: _______________

Søknad om opptak ved St. Paul skole
Vi søker med dette skoleplass på ____ klassetrinn fra ______________________
skoleår/tidspunkt

Søknaden gjelder også plass i skolefritidsordningen (Pauline 1.- 4. klasse):

 Ja  Nei

Søkers familienavn: ___________________________________________________
Søkers fornavn og mellomnavn:
Fødselsdato:

________________________________________

_______/_______/_______
dag / måned / år

Gateadresse (registrert i folkeregisteret): ___________________________________________
Postnummer:

___________________

Poststed:

_______________________

1. Søker er katolikk og registrert i katolsk menighet i Norge i minimum 1 år:
Søker har fått første kommunion (gjelder søkere til 8. trinn)

2. Søker har søsken som er elev ved St. Paul grunnskole:




Ja
Ja




Nei
Nei



Ja



Nei

Dersom ja, oppgi navn og klassetrinn ______________________________________________



3. Mor/far er fast ansatt ved St. Paul skole:

Ja



Nei

4. I siste instans blir gangavstand hjem-skole lagt til grunn for inntaket.

Mors navn:

____________________________________________

Telefon: ______________

E-post: ________________________________________

Fars navn: _______________________________________________

Telefon: ______________

E-post: ________________________________________

Sted ______________________ den ____/____/______

__________________________________

__________________________________

Mors signatur

Fars signatur

St. Paul skole - Christies gate 16 - 5015 Bergen tlf. 55 21 59 00 – faks 55 21 59 01 – Org.nr. 971 561 688
web www.stpaul.no - e-post skolen@stpaul.no

St. Paul skole er en autonom kirkelig stiftelse under Oslo Katolske Bispedømme og er en flerkulturell
barne- og ungdomsskole med 340 elever fra første til tiende trinn. Skolen ble etablert som menighetsskole i
1873 og har fortsatt et nært samarbeid med St. Paul menighet.
Skolen har eget styre og statutter fastsatt av skoleeier. Skolen er godkjent og drives i henhold til Lov om
frittstående skoler (Friskoleloven). I de forhold som angår elevene, viser Friskoleloven i stor utstrekning til
de generelle lover for opplæring i Norge. Skolen står under offentlig tilsyn av Utdanningsdirektoratet, og
skolens elever er underlagt tilsvarende regler som i en kommunal grunnskole når det gjelder bestemmelser
om skoletid, helsetilsyn og skolepsykolog, rett til spesialundervisning, skoleskyss m.v.
I alle fag, bortsett fra kristendom, følges fagplanene for de kommunale grunnskolene. Elevene føres frem til
de samme eksamener og vitnemål som i kommunale skoler og har de samme rettigheter ved inntak til
videregående skoler. De katolske skolene i Norge har egen fagplan i kristendomskunnskap som erstatter
RLE-faget i de kommunale skolene. Blant annet vektlegges bruk av kirken til liturgiske handlinger. Alle
skolens elever deltar i den samme undervisningen og det er ikke adgang til å reservere seg fra
kristendomsundervisningen eller deltagelse i skolens liturgiske liv.
I en kort oppsummering av vår generelle læreplan heter det:
En katolsk skole har Kristus i sentrum og finner et pedagogisk program i fortellingen fra Lukas 2,52, hvor
Jesus som 12-åring stod fram i tempelet: «Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for
Gud og mennesker.»
Fortellingen peker på utvikling av fire sider av mennesket: det fysiske, det intellektuelle, det religiøse og det
sosiale menneske.
Katolske skoler varierer i organisering og arbeidsmåter, men vil alltid legge vekt på et skolemiljø som
fremmer elevenes utvikling i retning av deres endelige mål.
Avgjørende for en katolsk skole er det miljøet og den atmosfæren som preger skolen.
Selv om skolen først ble opprettet for katolske elever, er den åpen for alle. I dag er vel 60% av elevene
katolikker. Skolen avspeiler også menigheten ved et stort innslag av elever fra fremmedspråklige familier.
Skolen mottar normalt langt flere søkere enn vi kan tilby plass og har elever fra hele Bergen, fra
nabokommuner og alle samfunnsgrupper. Vi har venteliste til de fleste klasser.
Skolen har eget inntaksreglement. Se Informasjon – Inntaksregler på www.stpaul.no.
Skolen mottar offentlig tilskudd til en vesentlig del av driftsutgiftene, men ikke støtte til husleie og
investeringer. Den katolske kirke bidrar ved vesentlig støtte gjennom subsidiert husleie. Det er allikevel
nødvendig med en egeninnsats fra foreldrene i form av skolepenger. Gjennom skolepengene er også
dekket lån av lærebøker samt de obligatoriske aktiviteter elevene skal delta i. Dokumentert behov for
spesialundervisning er en rettighet som dekkes fullt ut av elevens hjemkommune.
Skolen sender faktura for skolepenger (og foreldrebetaling i Pauline/SFO) en gang om høsten (august –
desember) og en gang om våren (januar – juni). Dersom ønskelig, kan foresatte dele beløpet i like store
månedlige avdrag med forfall den 1. i hver måned (5 avdrag pr. semester). Satsene reguleres normalt en
gang hvert år, men vil kunne endres med kort varsel i tilfelle vesentlige endringer i skolens offentlige
tilskudd.
18. juni 2014 fastsatte skolestyret følgende satser pr. semester:
Barneskolen:

Medlemmer av St. Paul menighet
Ikke-katolske elever
Ungdomsskolen: Medlemmer av St. Paul menighet
Ikke-katolske elever som har gått på St. Paul på barnetrinnet
Ikke-katolske elever som ikke har gått på St. Paul på barnetrinnet

kr 5.740,kr 6.990,kr 7.560,kr 8.620,kr 10.200,-

4

Skolen har egen skolefritidsordning (Pauline) som sikrer tilbud til alle elever i 1. - 3. klasse. Normalt kan
også elever i 4. klasse tilbys plass, avhengig av antall elever i 1. -3. klasse som benytter Pauline. Man kan
velge mellom hel plass (07:30 – 16:30) eller redusert plass (08:30 – 15:00). Det er særskilt foreldrebetaling
til Pauline.
For mer utfyllende informasjon, se skolens internettside www.stpaul.no.

