Ordinær grunnskoleopplæring for voksne
jf. Opplæringsloven § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne
Vilkår for å søke:
 Du må være over opplæringspliktig alder
 Ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1
 Trenge grunnskoleopplæring
Henvendelse for veiledning og rådgivning kan fås ved Enhet spesialpedagogiske tiltak,
tlf. 69 11 65 16 eller 982 56 349.

Til bruk for Sarpsborg kommune/Enhet spesialpedagogiske tiltak
Saksbehandler

Referanse (saksnr. og Jp.nr.)

Mellomnavn

Etternavn

1. Personalia
Navn

Adresse

Postnummer og sted

Fødselsnummer (11 siffer)

Kvinne
Telefon privat

Mann

Telefon arbeid

Mobiltelefon

Har plass på Skole/institusjon/annet?

Referanseperson

Telefon - person

Adresse

E-post

Telefon – skole/institusjon

E - post

1. Opplysning om søkeren

2. Svar på søknaden sendes
Søkeren selv
Annen adresse
Andre aktuelle opplysninger:

3.

Pårørende

Hjelpeverge

Verge

Navn

Adresse

Telefon
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4.Boform
Egen bolig
Bolig tilknyttet bofellesskap, navn på boligen
Annet

5. Tidligere skolegang, må fylles ut og dokumentasjon må vedlegges. Søknader som er
udokumenterte vil bli sendt i retur
Antall år

Skole

Hvor? Vitnemål?

6. Arbeidserfaring
Arbeidssted

Stilling/yrke

Stillingsstørrelse
(% eller timer pr. uke)

7. Opplæringsbehov
For å få vitnemål om fullført grunnskoleopplæring for voksne gis det undervisning i
 Norsk, engelsk, matematikk
 To av fagene: samfunnsfag, naturfag og RLE (religion, livssyn og etikk)
Det vil bli gitt sluttvurdering i disse fagene når standpunktkarakter er fastsatt i de fem
fagene og eksamenskarakter i et fag med sentralt gitt eksamen.
I hvert av fagene skal det legges vekt på fem grunnleggende ferdighetene: å kunne
uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne , å
kunne bruke digitale verktøy
Den voksnes opplæringstilbud kan være i maksimalt alle vitnemålsfagene, noen av
vitnemålsfagene, deler av et eller flere fag eller opplæring i en eller flere av de
grunnleggende ferdighetene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.
Opplæring skal til vanlig gjennomføres med utgangspunkt i læreplanene for fag.
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Beskriv hva det er behov for av opplæring:

8. Vedlegg til søknadsskjema.









Informasjon om den voksnes skolehistorie, andre forhold av betydning for opplæringen
Individuell plan (IP)
Den voksnes ferdigheter, kunnskaper og utvikling
Hva mestrer den voksne – ikke mestrer, interesser, språklige ferdigheter, faglig/daglig
fungering, trivsel/motivasjon, evne til å jobbe selvstendig osv.
Kartleggingsprøver, observasjoner, uttalelse fra ulike arenaer der den voksne er
Tiltak som er utprøvd
Hvilke tiltak er prøvd ut, hvor lenge og med hvilket resultat?
Den voksnes utbytte av tidligere opplæringstilbud for voksne

Kommunen er avhengig av dokumentasjon for å kunne vurdere om søker innfrir vilkårene til
grunnskoleopplæring for voksne. Søknader som er mangelfulle eller ikke har vedlagt
dokumentasjon kan ikke behandles før dokumentasjon er mottatt.

9. UNDERSKRIFT
S

Sted og dato

Søkerens underskrift

Søknaden sendes:
Sarpsborg kommune, Enhet spesialpedagogiske tiltak
Postboks 237,
1702 SARPSBORG
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