
Inntaksreglement for 1.året ved  
Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt 

Det vises til voksenopplæringsloven kap.4 
 

1. Søknader til Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt behandles og avgjøres av daglig 
leder, eller den som daglig leder gir myndighet til dette. 

 
2. Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser 

forutsettes aktiv kristen tjeneste. Aktiv kristen tjeneste betyr at søkeren kan vise til at 
han/hun har hatt lederoppgaver eller praktiske oppgaver i kristen 
menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene. Andre vilkår for opptak er at søkeren 
fyller 18 år i inntaksåret. 
 

3. Skolen har fortløpende inntak fram til første skoledag. Dersom det er ledige plasser 
igjen fortsetter inntaket til den 24. september i inntaksåret. 
 

4. Skolen tar inn søkere fra alle land. Maksimum 10 prosent av skolens godkjente 
elevtall, dvs 11 personer, kan være statsborgere av land utenfor EØS-området. 
Begrensningen gjelder kun utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse for 
studier.  Studenter utenfor EØS-området som søker om oppholdstillatelse for studier, 
må kunne fremvise godkjent visum/oppholdstillatelse senest 30. mai. Dersom visum 
ikke kan fremvises innen fristen, kan andre søkere på venteliste bli prioritert.(se punkt 
5) 
 

5. Når 10% av skoleplassene er fylt opp av søkere fra land utenfor EØS-området (se 
punkt 4), vil følgende hensyn avgjøre rekkefølgen til ventelisten: 

1. Søker bor i Norge 
2. Søker er yngre enn 26 år 
3. Søknadstidspunkt 

 
6. Undervisningsspråk på TBBMI er norsk og engelsk. 50 % av undervisningen foregår 

kun på engelsk, resten tolkes mellom norsk og engelsk. Elevene våre må ha 
tilfredsstillende engelskferdigheter for å kunne følge undervisningen. Søkerne kan 
derfor bli bedt om å bevise dette gjennom en Skype-samtale med skolens kontor. 
 

7. Gebyr på kr 1000,- skal betales innen 14 dager når eleven har fått bekreftet plass på 
TBBMI. Beløpet er ikke refunderbart 
 

8. Søkeren/eleven må møte første skoledag (for å ta imot plassen) hvis ikke annet er 
avtalt. 
 

9. Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, første ledd punkt b. 
Søker har klagerett og har rett til innsyn i sakspapirene jf. forvaltningsloven kap. 
IV-VI. Fylkesmannen er klageinstans.  

 
 

Sist oppdatert av styret: 9.11.2018  



Inntaksreglement for 2.året ved  
Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt 

Det vises til voksenopplæringsloven kap.4 
 

1. Søknader til Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt behandles og avgjøres av daglig leder, 
eller den som daglig leder gir myndighet til dette. 

 
2. Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser forutsettes 

aktiv kristen tjeneste. For 2.året betyr aktiv kristen tjeneste  at søkeren kan vise til at han/hun 
har hatt lederoppgaver eller praktiske oppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de 
siste 3 årene. Andre vilkår for opptak er at søkeren fyller 19 år i inntaksåret og at 
vedkommende har fullført 1.året ved TBBMI med et godkjent resultat, samt betalt 
skolepengene for gjennomført utdanning. Søkere som har fullført et år tilsvarende 1.året på 
TBBMI (tilsvarende fagkrets må kunne dokumenteres) kan aksepteres hvis han/hun har hatt 
lederoppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene. 
 

3. Skolen har fortløpende inntak fram til første skoledag. Dersom det er ledige plasser igjen 
fortsetter inntaket til den 24. september i inntaksåret. 
 

4. Skolen tar inn søkere fra alle land. Maksimum 10 prosent av skolens godkjente elevtall, dvs 11 
personer, kan være statsborgere av land utenfor EØS-området. Begrensningen gjelder kun 
utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse for studier. Studenter utenfor 
EØS-området som søker om oppholdstillatelse for studier, må kunne fremvise godkjent 
visum/oppholdstillatelse senest 30. mai. Dersom visum ikke kan fremvises innen fristen, kan 
andre søkere på venteliste bli prioritert.(se punkt 5) 
 

5. Når 10% av skoleplassene er fylt opp av søkere fra land utenfor EØS-området (se punkt 4), vil 
følgende hensyn avgjøre rekkefølgen til ventelisten: 

1. Søker bor i Norge 
2. Søker er yngre enn 26 år 
3. Søknadstidspunkt 

 
6. Undervisningsspråk på TBBMI er norsk og engelsk. 50 % av undervisningen foregår kun på 

engelsk, resten tolkes mellom norsk og engelsk. Elevene våre må ha tilfredsstillende 
engelskferdigheter for å kunne følge undervisningen. Søkerne kan derfor bli bedt om å bevise 
dette gjennom en Skype-samtale med skolens kontor. 
 

7. Gebyr på kr 1000,- skal betales innen 14 dager når eleven har fått bekreftet plass på TBBMI. 
Beløpet er ikke refunderbart 
 

8. Søkeren/eleven må møte første skoledag (for å ta imot plassen) hvis ikke annet er avtalt. 
 

9. Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, første ledd punkt b. Søker har 
klagerett og har rett til innsyn i sakspapirene jf. forvaltningsloven kap. IV-VI. Fylkesmannen 
er klageinstans.  

 
 

Sist oppdatert av styret: 9.11.2018  



Inntaksreglement for 3.året ved  
Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt 

Det vises til voksenopplæringsloven kap.4 
 

1. Søknader til Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt behandles og avgjøres av daglig leder, 
eller den som daglig leder gir myndighet til dette. 

 
2. Av hensyn til skolens praktiske profil og verdigrunnlaget til skolens praksisplasser forutsettes 

aktiv kristen tjeneste. For 3.året betyr aktiv kristen tjeneste  at søkeren kan vise til at han/hun 
har hatt lederoppgaver i kristen menighet/organisasjon i løpet av de siste 3 årene. Andre vilkår 
for opptak er at søkeren fyller 19 år i inntaksåret og at vedkommende har fullført 1.året eller 
2.året ved TBBMI med et godkjent resultat, samt betalt skolepengene for gjennomført 
utdanning. Skolen tar også inn søkere som har gjennomført andre tilsvarende bibelskoler 
(fagkrets må kunne dokumenteres). 
 

3. Skolen har fortløpende inntak fram til første skoledag. Dersom det er ledige plasser igjen 
fortsetter inntaket til den 24. september i inntaksåret. 
 

4. Skolen tar inn søkere fra alle land. Maksimum 10 prosent av skolens godkjente elevtall, dvs 11 
personer, kan være statsborgere av land utenfor EØS-området. Begrensningen gjelder kun 
utenlandske statsborgere som har oppholdstillatelse for studier. Studenter utenfor 
EØS-området som søker om oppholdstillatelse for studier, må kunne fremvise godkjent 
visum/oppholdstillatelse senest 30. mai. Dersom visum ikke kan fremvises innen fristen, kan 
andre søkere på venteliste bli prioritert.(se punkt 5) 
 

5. Når 10% av skoleplassene er fylt opp av søkere fra land utenfor EØS-området (se punkt 4), vil 
følgende hensyn avgjøre rekkefølgen til ventelisten: 

1. Søker bor i Norge 
2. Søker er yngre enn 26 år 
3. Søknadstidspunkt 

 
6. Undervisningsspråk på TBBMI er norsk og engelsk. 50 % av undervisningen foregår kun på 

engelsk, resten tolkes mellom norsk og engelsk. Elevene våre må ha tilfredsstillende 
engelskferdigheter for å kunne følge undervisningen. Søkerne kan derfor bli bedt om å bevise 
dette gjennom en Skype-samtale med skolens kontor. 
 

7. Gebyr på kr 1000,- skal betales innen 14 dager når eleven har fått bekreftet plass på TBBMI. 
Beløpet er ikke refunderbart 
 

8. Søkeren/eleven må møte første skoledag (for å ta imot plassen) hvis ikke annet er avtalt. 
 

9. Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, første ledd punkt b. Søker har 
klagerett og har rett til innsyn i sakspapirene jf. forvaltningsloven kap. IV-VI. Fylkesmannen 
er klageinstans.  

 
 

Sist oppdatert av styret: 9.11.2018  
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