Ref.nr.

(til internt bruk):

Unntatt innsyn, offl. § 13, fvl. § 13

VEDLEGGSSKJEMA

Inntak til videregående opplæring 2019-2020
Gjelder fortrinnsrett, individuell behandling og minoritetsspråklige
Søknadsfrist 1. februar 2019

1A. Personalia (alle søkere)
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Postadresse

Postnummer

Poststed

Epostadresse

Mobilnummer

1B. Kun for minoritetsspråklige søkere
Nasjonalitet

Mann

Jeg kom til Norge, dato/år

Morsmål

Kvinne

Jeg har søkt opphold i Norge, Søkt dato/år

Nei

Jeg har fått innvilget oppholdstillatelse, Gjelder t.o.m. dato/år

Ja

Jeg har gått på grunnskole i Norge:
Hvis ja, navn på skolen jeg har gått på i Norge

Startet (årstall/klassetrinn)

Fullført/vil fullføre grunnskole (årstall):

Utdanning fra hjemlandet eller annet land?
Årstall

Type skole og utdanningsnivå (grunnskole, videregående skole, høyskole osv.)

Tidligere opplæring i norsk

Ja

Nei

Ja

Nei

Skriftlig

Muntlig

Antall år

Har du vedtak om særskilt språkopplæring i grunnskolen?

Fritak i norsk sidemål ?

Eventuell karakter i norsk

Eventuell norsktest og resultat på denne

2. Veilederinstans (Skole, institusjon eller annen instans som veileder søkeren)
Navn på veilederinstans

Kontaktperson

E-postadresse

Mobilnummer

For elev i barnevernsinstitusjon, navn på institusjonen

Epostadresse kommunal barnevernstjeneste

 Søknadskategori Kryss av for kategori 1. februar og for aktuell paragraf (§ 6-8 i forskrift til opplæringsloven)
-HJ søker om fortrinnsrett
•
•
•
•

har spesialundervisning og søker kun ett utdanningsprogram (§ 6-15)
har spesialundervisning og sterkt nedsatt funksjonsevne (§§ 6-17/6-30)
har rett til opplæring i/på tegnspråk (§§ 6-18/6-31)
har vedtak om utvidet tid (§§ 6-19/6-32)

Jeg søker om individuell behandling
• har vedtak om spesialundervisning og mangler karakterer i mer enn halvparten av faga (§ 6-22)
• søker som av andre særlige grunner må behandles individuelt (§ 6-25)

Jeg har minoritetsspråklig bakgrunn
• har vedtak om særskilt språkopplæring og mangler karakterer i mer enn halvparten av faga (§ 6-23)
• er nylig kommet til Norge (§ 6-8 c)
• ønsker plass på innføringstilbud for minoritetsspråklige elever. Du bruker ikke av retten til videregående opplæring.
Skole:

Rå vgs

Senja vgs

Sjøvegan vgs

Ishavsbyen vgs

Nord-Troms vgs

År 0 er et frivillig skoleår for søkere som trenger mer norskopplæring. Behovet for et år 0 kan drøftes med veilederinstansen din.
Du kan også søke direkte til et utdanningsprogram på linje med andre søkere.

4. Utfyllende informasjon og begrunnelse for søknad 1. februar

5. Eventuelle behov for fysiske tilpasninger/hjelpemidler på mottakerskolen

6. Henvisning til PPT for vgo:
Følgende elever skal fylle ut henvisningsskjema og sende det til den fylkeskommunale pp-tjenesten.
•
•
•
•
•

elever som har spesialundervisning og søker fortrinnsrett (forskrift §§ 6-15, 6-17/6-30)
elever med rett til opplæring i eller på tegnspråk som søker fortrinnsrett (forskrift §§ 6-18/6-31)
elever som søker om utvidet rett med henvisning til opplæringslova § 3-1 femte ledd (forskrift §§ 6-19/6-32)
elever som har rett til spes.und. og mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, behandles individuelt (forskrift § 6-22)
elever som søker om planlagt grunnkompetanse, behandles individuelt (forskrift § 6-35)

Eventuelle kommentarer til punkt 6.

Sjekkliste for vedlegg og fullført søknad 1. februar:
Husk å søke skoleplass på vigo.no
Søker fra Tromsø kommune: kartleggingskjema for planlagt grunnkompetanse for elever
med utviklingshemming og annen kognitiv svikt

Avgangselev 10. klasse som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring: kopi
av vedtaket

Søker fortrinnsrett og individuell vurdering:

sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning. NB! Dokumenter som er
sendt inn i forbindelse med 1. oktober-melding, trenger du ikke sende på nytt

Søker individuell vurdering /andre særlige grunner: dokumentasjon fra helseinstans,
barnevern, NAV, kommune eller andre

Søker utvidet rett til 4 eller 5. år: sakkyndig vurdering om utvidet rett fra PPT
Søker utvidet rett på bakgrunn av vedtak om særskilt språkopplæring i vgs:
uttalelse fra videregående skole med anbefaling om utvidet rett

Minoritetsspråklige søker: kopi av vitnemål fra 9-årig skole i hjemland eller annet land.
Vitnemål må da være oversatt til norsk eller engelsk. Hvis du ikke har vitnemål, må du levere
realkompetansevurdering tilsvarende minimum 9-årig grunnskole. Det får du fra din
hjemkommune. Legg også ved kopi av pass og oppholdstillatelse

Samtykkeerklæring
Undertegnede søker er kjent med opplysningene som er gitt i forbindelse med søknaden og gir
med dette sitt samtykke til at sakkyndig instans (PPT-tjeneste), helseinstanser el., uten hinder
av taushetsplikten kan gi de nødvendige opplysninger videre i forbindelse med behandlingen
av søknaden til skole/ bedrift. Opplysningene behandles konfidensielt.
Sted og dato

Søkers underskrift

________________________
Foresattes underskrift

Veilederinstans underskrift

________________________

________________________

Skjemaet med vedlagt dokumentasjon sendes i ett eksemplar til:
Troms fylkeskommune
Avdeling for inntak, tilbud og formidling
Postboks 6600
9296 Tromsø
Spørsmål sendes til:
inntak@tromsfylke.no

