Unntatt offentlighet
Off. l. §13 jfr. Forv.l. §13

Melding om elever til fylkeskommunen etter § 6-17
Fortrinnsrett for søker med sterkt nedsatt funksjonsevne
Skolens navn
Kontaktperson
E-post

Kommune
Telefon

Søkerens navn

Personnummer

§ 6-17 Fortrinnsrett for søker med sterkt nedsatt funksjonsevne

(se utdrag av lovtekst på siste side)
Gjelder søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne som har ett særlig behov for å bli tatt inn til en
skole som er særskilt tilrettelagt.

Pedagogisk rapport, hvor kommunen redegjør for:
Hvorfor kommunen mener søkeren har behov for et særskilt tilbud i videregående opplæring

Tidligere opplæringstiltak

Hva kommunen mener vanskene har å si for videregående opplæring. (for eksempel: hvilken
tilrettelegging søkeren trolig vil ha behov for i videregående opplæring, om det er forskjell på ulike
utdanningsprogram.)
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Hvorfor kommunen mener søkeren har behov for en særskilt tilrettelagt skole i videregående
opplæring

Ønsker om organisering av opplæringa

Elev/foresatte samtykker i at kommunen gir videre denne informasjonen til
fylkeskommunen
Sted
Dato
Navn og signatur elev/foresatte

Navn og signatur
Sted
Dato
Navn og signatur skolefaglig ansvarlig eller rektor

Melding med vedlegg sendes innen 01. oktober inneværende skoleår i 1 eksemplarer til:
Aust-Agder fylkeskommune, Utdanningsavdelingen, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Meldingen vil bli oversendt PPT og den aktuelle videregående skole. I de saker der fylkeskommunen
ikke finner grunnlag for videre tilmelding til PPT, vil saken bli returnert til kommunen.
Vedlegg:
 Siste enkeltvedtak om spesialundervisning
 Sakkyndigvurdering som ligger til grunn for vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 på
10. trinn og/eller dokumentasjon av søkerens særlige behov, for eksempel
spesialisthelsetjenesten, Statped eller lignende, som ligger til grunn for
spesialundervisningen.
 Eventuelt skjema med beskrivelse for de behovene eleven har for medisinsk behandling i
skoletiden
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Forskrift til opplæringsloven § 6-17
Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne
Søkjarar med rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsett psykisk eller fysisk
funksjonsevne, kan søkje om inntak til Vg1 etter føresegna her. Søkjaren må på grunn av den
nedsette funksjonsevna ha eit særleg behov for å bli teken inn på ein skole som er særskilt
tilrettelagd, og det må liggje føre dokumentasjon som underbyggjer det særlege behovet til
søkjaren.
Søkjaren har rett til eit av tre valde utdanningsprogram. Fylkeskommunen vurderer på individuelt
grunnlag om det er tungtvegande grunnar for at søkjaren bør takast inn til ein bestemt skole.
Søkjaren har ikkje rett til inntak til ein bestemt skole.
Om søkjaren har særleg behov for inntak til eit særskilt utdanningsprogram, skal søknaden
behandlast etter § 6-15 og § 6-16 og ikkje etter føresegna her.
Kommunen skal innan 1. oktober kvart år, på bakgrunn av samtykke frå søkjaren, melde frå til
fylkeskommunen om elevar på 10. årstrinn som har sterkt nedsett funksjonsevne, og som fullfører
grunnskolen det aktuelle skoleåret.
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