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Oslo kommune Utdanningsetaten

Informasjon om søker: (Må fylles ut digitalt) 
Etternavn: Fornavn: Kjønn:

       Gutt                    Jente

Fødsesldato:

-------- -------- --------  ---------------------------
Dag        Måned   År           Norsk personnummer

Nasjonalitet: Adresse:

MANGLERUD SKOLE – INTERNATIONAL CLASSES
Søknad om opptak ved Manglerud skole, International Classes,  
skoleåret 2020-2021
Søknadsfrist er 1. mars 2020
Tilbudet retter seg mot internasjonale familier som flytter til Oslo i forbindelse med arbeid, forskning 
eller studier, samt familier med høye ambisjoner og/eller som en forberedelse til et  planlagt og nært 
forestående utenlandsopphold. Prioritet gis elever som har gått minst et år i  engelskspråklig barnehage 
og/eller skole. Søkere som ikke får skoleplass, blir rangert på ventelister. Dette gjelder også søkere som 
søker etter fristen. Det tas inn elever fortløpende gjennom skoleåret  etter som det blir plasser ledige ved 
at elever slutter.

For at søknaden skal behandles må alle punkter være fylt ut og all dokumentasjon være vedlagt.
Les veiledningen nøye og merk vedlegg som skal følge søknaden.

Dokumentasjonskrav:
•  Dokumentasjon på at foresatte er i Oslo for å arbeide, forske, studere eller som planlegger et nært 

 forestående utenlandopphold.
•  Det må dokumenteres at søker (barnet) har bosted i Oslo kommune.  

Bostedsattest bestilles elektronisk via Skatteetaten, www.skatteetaten.no
•  For søkere til 1. og 2. årstrinn: 

 o  Dokumentasjon på at søkeren har gått i engelskspråklig barnehage  
eller skole i Norge eller utlandet.

•  For søkere til 3.- 8. årstrinn: 
 o Dokumentasjon på tilstrekkelige engelskkunnskaper. 
 o Dokumentasjon fra tidligere skole(r).

Fullstendig søknad med dokumentasjon sendes:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Manglerud skole, 
Postboks 6127, Etterstad
0602 Oslo
Norge

Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Tlf: +47 22 75 73 10

www.skatteetaten.no
www.skatteetaten.no
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Foresattes vurdering av søker:
Hva mener du er ditt 
barns sterkeste side?

Kryss av for barnets 
 ferdigheter i engelsk:
       Nybegynner
       Middels god
       Avansert

Kryss av for barnets 
 ferdigheter i norsk:
       Nybegynner
       Middels god
       Avansert

Hva mener du at barnet 
trenger å øve på?

Far:
Etternavn: Fornavn: Adresse:

Telefon: Epost:

Arbeidsgiver: Adresse: Telefon:

Mor:
Etternavn: Fornavn: Adresse:

Telefon: Epost:

Arbeidsgiver: Adresse: Telefon:

Morsmål: Andre språk barnet snakker: Antall år i Norge hitil:

Hvor lenge skal familien bo 
i Norge:

Navn på nåværende 
barnehage/skole: 

Nå- 
værende 
klasse-
trinn:

Startdato:

Tidligere barnehage/skole: Tidsrom: Kjennskap til IB-utdanning:
       Veldig god
       God
       Litt
       Nei

Allergier el: Interesser/hobbier:
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Foresattes vurdering av søker:
Hva mener du er ditt 
barns sterkeste side?

Kryss av for barnets 
 ferdigheter i engelsk:
       Nybegynner
       Middels god
       Avansert

Kryss av for barnets 
 ferdigheter i norsk
       Nybegynner
       Middels god
       Avansert

Hva mener du at barnet 
trenger å øve på?

Bakgrunnsinformasjon: (Litt om familien, hvor dere har bodd etc.)

Begrunn hvorfor du/dere ønsker at barnet skal gå på en IB-skole:

Søsken:
Navn: Alder: Nåværende barnehage/skole:

Navn: Alder: Nåværende barnehage/skole:

Navn: Alder: Nåværende barnehage/skole:
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Har dere tenkt over konsekvensene ved ikke å sende barnet på en norsk skole/nærskolen?

Er det andre ting skolen bør vite om? (Valgfritt)

Vil det bli søkt om plass på aktivitetsskolen AKS? (1-4 trinn)            Ja            Nei
** Søk elektronisk via skolens hjemmeside: https://manglerud.osloskolen.no/

Signatur

------------------------   ------------   ---------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------
Sted Dato Mors signatur Fars signatur

* Begge foresatte må undertegne skjemaet

Vedlegg:

https://manglerud.osloskolen.no/
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