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Minoritetsspråklege søkarar og elevar
Lov og forskrift
Elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn blir tatt inn i vidaregåande skole
etter kapittel 6 i forskrifta til opplæringslova slik som alle andre elevar.

Utdanningsdirektoratet:
Ungdom under 18 år som oppheld seg lovleg i landet medan dei ventar på å få avgjort søknaden om
opphaldsløyve har rett til vidaregåande opplæring.




så lenge søkar er under 18 år ved inntak
har fullført norsk grunnskole eller tilsvarande og
det er sannsynleg at søkar skal vere i Noreg meir enn tre månader

For dei som får avslag på søknaden om opphaldsløyve, gjeld retten til vidaregåande opplæring fram
til dato for endeleg vedtak om opphald.

Krav om lovleg opphald
Opplæringslova § 3-1, tolvte ledd

Lovleg opphald skal dokumenterast med kopi av vedtak om
opphaldsløyve. Kopi av sida i passet som inneheld personlege
opplysningar med bilete skal sendast med. Dersom søkar ikkje
har lovleg opphald når utdanningsavdelinga køyrer inntak, blir
søknaden til vidaregåande opplæring avslått.
Alle elevar som blir skrivne ut av norsk grunnskole, skal ha eit
vitnemål. Det gjeld også minoritetsspråklege elevar. Vitnemål
frå norsk grunnskole gir rett til vidaregåande opplæring, Jf.
opplæringslova. § 3-1.
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Kontaktpersonar på utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune:

Kari Trøen Aune

Anita Sæther

Kari Volden

kari.troen.aune@
mrfylke.no
tlf. 71 28 03 66

anita.sather@
mrfylke.no
tlf. 71 28 03 69

kari.volden@
mrfylke.no
tlf. 71 28 03 72

Atlanten vgs
Borgund vgs
Fræna vgs
Herøy vgs
Rauma vgs
Surnadal vgs
Sykkylven vgs
Tingvoll vgs
Ålesund vgs
Vanylven (Herøy) vgs

Fagerlia vgs
Fannefjord vgs
Gjermundnes vgs
Haram vgs
Romsdal vgs
Spjelkavik vgs
Sunndal vgs

Kristiansund vgs
Molde vgs
Stranda vgs
Ulstein vgs
Volda vgs
Ørsta vgs

Vilkår for inntak til Vg1
Forskrifta til opplæringslova § 6-13

Vilkår for inntak til vidaregåande opplæring til utdanningsprogram på Vg1 er at søkaren har fullført norsk
grunnskoleopplæring eller tilsvarande. Dette skal dokumenterast ved vitnemål for fullført norsk
grunnskole eller stadfesting av at søkaren fyller eitt av desse vilkåra:

a) Er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova § 2-1 fjerde ledd.
b) Har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år.
c) Har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for vaksne etter
opplæringslova § 4A-1 og forskrifta § 4-33.

Søkar må sjølv dokumentere eller grunngi at det er sannsynleg at han/ ho har gjennomgått allmenn
grunnopplæring i utlandet etter punkt b.
Dersom fylkeskommunen finn at vilkåret ikkje er oppfylt, sendast saka til kommunen som avklarar om
søkaren har tilsvarande realkompetanse etter punkt c. Kommunen skal gjennomføre ei vurdering av
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realkompetansen til søkaren og gjere eit enkeltvedtak der det går fram om søkaren oppfyller vilkåret eller
om søkaren treng meir grunnskoleopplæring.
Alle som ikkje kan sannsynleggjere at dei har 9 år grunnutdanning frå utlandet, skal realkompetansevurderast, jf. forskrifta § 6-13. Faga dei skal ha standpunkt- og eksamenskarakterar i er norsk, engelsk og
matematikk. I tillegg skal dei velje mellom to av faga matematikk munnleg, naturfag, samfunnsfag eller
religion, livssyn og etikk (KRLE).
Dette må dokumenterast med vitnemål frå kommunen/ ungdomsskolen.

Inntak til vgo
Innsøking
Alle søkarar med anna morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk skal fylle ut Vedlegg til søknad om
inntak til vidaregåande opplæring. Minoritetsspråkleg søkar og sende eitt eksemplar til
utdanningsavdelinga saman med dokumentasjon. Unntaket er minoritetsspråklege søkarar som har budd i
Noreg i mange år og dei som har gått alle åra i norsk grunnskole.
Alle som er merka av som minoritetsspråklege i Vigo skal sende inn skjema med dokumentasjon. Det er
viktig at kopi av all dokumentasjon det blir bedt om er lagt ved. Manglande vedlegg og/ eller underskrifter
vil bli etterlyst, men det forseinkar behandling av søknaden.

Søknadsfristar

1. februar:
Søknadsfrist for minoritetsspråklege som:
- har enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslova § 2-8 eller § 3-12 og som manglar
vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga.

Søking i VIGO og MinID

- nyleg er komen til Noreg.

1. mars:
Søknadsfrist for minoritetsspråklege som:

Søkarar som har norsk fødsels- og personnummer og mottar/ har mottatt MinID, skal søke på nett. Kopi
- harskal
enkeltvedtak
om vedleggsskjemaet.
rett til særskilt språkopplæring
og som
har vurdering
karakter
av nettsøknaden
leggast ved
Det er viktig
å sjekke
at deimed
opplysningane
som ligg i
i halvparten av faga eller meir.
MinID stemmer med dei som blir lagt inn i nettsøknaden. Hugs å sjekke at mobilnummeret er rett.
- alle andre minoritetsspråklege som søker om rett til vidaregåande opplæring

Dei som ikkje har norsk personnummer, etter
må fylle
ein papirsøknad og sende inn. Når
§ 3-1ut
i opplæringslova.
utdanningsavdelinga mottar denne, vil søknaden bli registrert i Vigo. Søknadsskjema får ein ved å ta
kontakt med utdanningsavdelinga, inntak@mrfylke.no.
Søkarane får inntaksmelding i juli.
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Søking i VIGO og MinID
Søkarar som har norsk fødsels- og personnummer og mottar/ har mottatt MinID, skal søke på nett. Kopi
av nettsøknaden skal leggast ved Vedlegg til søknad
om inntak til vidaregåande opplæring.
Minoritetsspråkleg søkar. Det er viktig å sjekke at dei
opplysningane som ligg i MinID stemmer med dei som
blir lagt inn i nettsøknaden. Det er m.a. viktig at
korrekt mobilnummer er oppført.
Dei som ikkje har norsk personnummer, må fylle ut
ein papirsøknad og sende inn. Når
utdanningsavdelinga mottar denne, vil søknaden bli
registrert i Vigo. Søknadsskjema får ein ved å ta
kontakt med utdanningsavdelinga på e-post
inntak@mrfylke.no
For dei som har vitnemål frå norsk grunnskole er det
ikkje noko krav om norskkunnskapar når ein søker
opplæringstilbod i vidaregåande skole. For å få
tilfredsstillande utbytte av opplæringa, rår vi likevel til
at ein har gjennomført grunnleggande norskopplæring
før ein tar til med vidaregåande utdanning. Desse
vilkåra gjeld alle minoritetsspråklege søkarar, både dei
som søker med behov for spesialundervisning og
ordinære søkarar.

Komplett kopi
av skjema og
lenke til skjema
på nett finn du
sist i heftet.

Sakshandsaming, krav til søknad og inntaksprosess
Alle minoritetsspråklege søkarar som har sendt inn vedleggsskjema og dokumentasjon blir individuelt
sakshandsama i inntaksprosessen.
Søkarar som har minimum 9 år grunnopplæring frå utlandet skal leggje ved dokumentasjon på dette.
Dokumentasjonen skal vere oversett til norsk eller engelsk og godkjent av statsautoriset translatør.
Omsetjinga må innehalde karakterskala som er muleg å samanlikne med den norske karakterskalaen.
Kravet til dokumentasjon kan variere alt etter om søkaren er borgar frå EU-land eller kjem frå ikkjevestlege land.
EU-borgarar skal sende kopi av vedtak om busettingsløyve/ registreringsbevis. I tillegg skal dei leggje ved
sida i passet som inneheld personlege opplysningar og bilete.
Ikkje-vestlege borgarar må leggje ved kopi av opphaldsløyve, begge sider av kort om opphaldsløye eller
dokumentasjon frå UDI og av sida i passet som inneheld personlege opplysningar og bilete.
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Søkarar skal sende inn vedleggsskjema A dersom dei har
sterkt nedsett funksjonsevne eller har rett til
spesialundervisning og manglar karaktervurdering i
halvparten av faga.
Meldeskjema B må sendast inn dersom eleven har
vanskar og tilretteleggingsbehov skolen bør ha kjennskap
til. B-skjema skal ikkje sendast bare fordi eleven er
minoritetsspråkleg og har språkvanskar i samanheng med
dette.
Søkar kan sende inn vedleggsskjema R dersom
vedkomande er mindreårig asylsøkar busett i asylmottak
eller omsorgssenter.
Lenker til skjema
finn du sist i heftet.

Rutinar for innsending av vedleggskjema
Frå grunnskole eller andre eksterne avsendarar skal
skjema sendast i EITT eksemplar, saman med nødvendig
dokumentasjon, til: Møre og Romsdal fylkeskommune,
Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, Postboks 2500, 6404
Molde.

Internt i vidaregåande opplæring skal skjema med
tilhøyrande dokumentasjon lagrast i eleven si
opplæringsmappe i ePhorte. Tittel i ePhorte skal vere: Minoritetsspråkleg søkar + årstall for skuleåret det
blir søkt til. Skjemaet og tilhøyrande dokumentasjon lastast opp i ei samla fil med restanse til VGO. Andre
vedleggskjema skal ikkje ligge i same fil.

Etter inntak til vgo
Kartlegging, enkeltvedtak og rutinar
Før skolen kartlegg elevane skal dei kalle inn til eit møte og informere elev, eventuelt også føresette, om
kva kartlegginga går ut på og kva rettar eleven har. Utdanningsavdelinga har utarbeidd mal for innkalling
til slikt møte, Førehandsvarsling til elev og føresette (sjå bilete neste side).
Kapittel IV § 16 i forvaltningslova seier at:
[…] Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak
treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist […]
Med andre ord skal elevar etter fylte 15 år og deira føresette/ verje ha informasjon om, og ha rett til å
uttale seg før enkeltvedtak blir fatta. Føresette til elevar over 18 år skal ikkje ha denne informasjonen.
Utdanningsavdelinga har utarbeidd eit skriv som skolane skal sende til elevar og føresette/ verje før
arbeidet med kartlegging tar til. Dette skrivet finn du på fylket sine nettsider.
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Skolen skal kartlegge elevane ved skolestart og utarbeide enkeltvedtak så snart kartleggingsresultatet ligg
føre. Omfanget eleven får tilbod om, skal spegle resultatet av kartlegginga. Dette gjeld også måten skolen
organiserer den særskilte språkopplæringa på. Opplæringslova § 3-12 presiserer også at eleven skal
kartleggast undervegs.
Det skal fattast enkeltvedtak både når kartlegging viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring,
og når vedkomande ikkje har det. Dersom kartlegging undervegs viser at det er behov for endringar i
opplæringa, skal det fattast nytt enkeltvedtak. Det same gjeld dersom eleven ikkje lenger har behov for
særskilt språkopplæring.
Skolen skal sende enkeltvedtaket til eleven med
kopi til føresette til elevar under 18 år med ein
gong enkeltvedtaket er utarbeidd og lagre det i
eleven si opplæringsmappe i ephorte. Frist er 1.
oktober.
Kopi av nye enkeltvedtak/ nye
kartleggingsresultat etter vurdering undervegs i
skoleåret, skal også lagrast i eleven si
opplæringsmappe. Frist er 2. mai.
Mal for enkeltvedtak finn ein saman med andre
skjema på fylket si heimeside. Lenker finn du
sist i heftet her.

Rettar
Retten til særskilt språkopplæring
For å få rett til særskilt språkopplæring er det
eit krav at det er sendt inn Vedlegg til søknad
om inntak til vidaregåande opplæring.
Minoritetsspråkleg søkar til
utdanningsavdelinga ved innsøking til vgo. Vedleggsskjema og dokumentasjon skal vise at vilkåra for
retten til vidaregåande opplæring er oppfylte.
Retten til særskilt språkopplæring gjeld fram til elevane har tilstrekkelege ferdigheiter i norsk til å følgje
den vanlege opplæringa i skolen. Fylkeskommunen er pålagt å kartlegge elevane sine ferdigheiter i norsk.
Retten til særskilt språkopplæring etter § 3-12 er tredelt:

Særskilt norskopplæring

Tospråkleg fagopplæring
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Dersom ein elev ikkje har tilstrekkeleg utbytte av særskilt norskopplæring, kan det bli nødvendig å sette
inn tospråkleg fagopplæring og/ eller morsmålsopplæring. Eventuell morsmålsopplæring kan leggast til
ein annan skole enn der eleven har tilbod om vidaregåande opplæring.
Fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune har delegert ansvaret for kartlegging av
minoritetsspråklege sine ferdigheiter i norsk til dei vidaregåande skolane i fylket. Dei vidaregåande
skolane har også fått ansvar for å utarbeide enkeltvedtak om rett til særskilt norskopplæring, tospråkleg
fagopplæring og/ eller morsmålsopplæring for elevar frå språklege minoritetar som går i vidaregåande
skole.
Dersom ein elev ikkje tar imot tilbod om kartlegging, må han/ ho seie frå seg retten til kartlegging
skriftleg. Det same gjeld dersom kartlegginga viser eit behov for særskilt språkopplæring etter § 3-12, men
eleven likevel ikkje tar imot tilbodet. Elevane må gjerast merksame på konsekvensar for utbytte av
opplæringa om ein takkar nei til tilbodet.
Minoritetsspråklege søkarar til vgo som har vore innom norsk grunnskole, skal ha gjennomgått ei
kartlegging og ha fått enkeltvedtak om rett til/ ikkje behov for særskilt språkopplæring frå kommunen.
Det er viktig at kopi av kartleggingsresultat og enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring følgjer
søknaden om inntak til vidaregåande opplæring. Evaluering/ ny kartlegging av eleven som er gjort i
ungdomsskolen etter innsøking til vgo, bør sendast til utdanningsavdelinga. Utdanningsavdelinga
vidaresender informasjonen til skolen der søkaren har fått skoleplass. Dersom ungdomsskolen/
kommunen ikkje ettersender slik informasjon, må den vidaregåande
skolen ta kontakt med utdanningsavdelinga eller den skolen eleven er skriven ut frå.
NB: Retten til særskilt språkopplæring § 3-12, gjeld berre elevar som er tatt inn i vidaregåande skole og
som får opplæring etter § 3-1 i opplæringslova.

Utdanningsprogram/ programområde over 2 år
For å få godkjent retten til å ta eit utdanningsprogram/
programområde over to år må minoritetsspråklege elevar
fylle desse krava:
- ha ungdomsrett
- ha full måloppnåing
- ha fulltids opplæring i to år
- ha enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring
Frist for å søke er 1. desember. Dokumentasjon som skal
følgje søknaden er kartleggingsresultat av eleven sine
ferdigheiter i norsk, enkeltvedtak om rett til særskilt
språkopplæring jf. opplæringslova § 3-12, og skolen sin plan
for fag- og timefordeling dei to åra.
For elevar som har enkeltvedtak om rett til særskilt
språkopplæring, er det ikkje krav om sakkunnig vurdering frå
PPT.
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Dei som får godkjent søknaden, blir sikra skoleplass på det same utdanningsprogrammet/ programområdet og ved den same skolen det påfølgande skoleåret. Men dei må likevel søke i Vigo på vanleg måte
innan søknadsfristen.
Skolen må innan 2. mai gi melding til utdanningsavdelinga dersom eleven likevel greier å fullføre trinnet
på eitt år.
Det er viktig at elevar har dokumentasjon på kvifor dei har brukt lenger tid i vgo enn det som er normaltid
i samanheng med førstegongs vitnemål. (Sjå forskrifta § 3-43.)

Dersom ein elev som har fått godkjent utdanningsprogram over to år gjer eit omval etter det første året,
må han/ ho konkurrere seg inn med karakterpoenga frå ungdomsskolen igjen.

Læreplanar
Ein elev med enkeltvedtak om særskilt språkopplæring kan velje mellom 3 alternativ:

Læreplan i norsk
for språklige
minoriteter med
kort botid i
Norge – vgo

Læreplan i
grunnleggende
norsk for
språklige
minoriteter

Ordinær
læreplan
i norsk

NB: Eleven kan ikkje ha vore her lenger enn 6 år i opplæringspliktig alder ved
eksamenstidspunktet. Også åra etter grunnskolen skal reknast når ein vurderer om ein elev har
kortare enn 6 års butid i Noreg i opplæringspliktig alder, jf. forskr. 1-17, 1. ledd, bokstav b. Sjå også
presisering frå udir:
https://www.udir.no/contentassets/c0f192cbcb7b492f8f3c3b9e034a8943/svar-til-fm-irogaland.pdf

Detaljar om innhald og rettleiing til læreplanane finn du på NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell
opplæring) sine sider: http://nafo.hioa.no/videregaende/laeringsressurser/norsk/
Det er ein føresetnad at elevar som skal bruke ein læreplan som er tilrettelagt for minoritetsspråklege har
eit enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring. Dersom det blir gitt opplæring etter den nyaste
læreplanen, Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, skal eleven ha både
standpunktkarakterar og eksamenskarakterar.
Elevane kan også velje å få opplæring etter planen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Denne
planen er nivåbasert og ikkje aldersbasert. Eleven blir ikkje vurdert med karakter og det er ikkje eit
eksamensfag. Planen er meint som ein overgangsplan og skal brukast fram til elevane forstår norsk så
godt at dei kan følgje opplæring etter den ordinære planen.
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Dersom skolen og eleven blir einige om å bruke den ordinære læreplanen i norsk, krev det spesielle
tilretteleggingar. Og ein må hugse at alle elevar i vidaregåande opplæring har rett til tilpassa opplæring.
Alle dei vidaregåande skolane har tilgang til digitale verkty gjennom BSUndervisning og her finn ein
undervisningsopplegg for minoritetsspråklege på ulike språk. Ein finn også ulike undervisningsopplegg på
NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) sine heimesider. Sjå lenker sist i heftet.

Kvalitetssikring og økonomi
Frå skolestart og fram til medio september skal skolen ha møte (førehandsvarsling) med
minoritetsspråklege elevar og informere dei om retten til kartlegging og særskilt språkopplæring.
Kartlegging gjennomførast og enkeltvedtak om rett til/ ikkje behov for særskilt språkopplæring blir
utarbeidd.
For at skolen skal få refundert midlar til særskilt språkopplæring, må dei sende følgjande informasjon til
utdanningsavdelinga:



Kartleggingsresultat for kvar enkelt elev
Skolen sin timeplan for den særskilte språkopplæringa.

Skolen sin plan skal vise kor mange grupper skolen har, kor mange timar kvar gruppe har per veke og kva
for veke skolen starta den særskilte språkopplæringa.
Enkeltvedtaka om rett til særskilt språkopplæring legg skolen inn i eleven si opplæringsmappe i ephorte.
Fristen for innsending av desse opplysningane er 1.oktober.
Etter at utdanningsavdelinga har kvalitetssikra opplysningane frå skolane, blir dokumentasjon brukt i høve
refusjon til skolane.
5/12 av den totale summen skolen skal ha blir utbetalt omkring årsskiftet, dei resterande 7/12 blir
utbetalt i juli. Uavhengig av kva for tilbod eleven får, er satsen per årstime den same.

Ulike rettar til vidaregåande opplæring
Elevar med ungdomsrett



Ungdom mellom 15/ 16 og 24 år
Ungdom som er skriven ut frå norsk grunnskole eller tilsvarande grunnopplæring

Opplæringslova § 3-1 Rett til vidaregåande opplæring for ungdom
Den som har fullført grunnskole eller tilsvarande opplæring har rett til tre års heiltids vidaregåande
opplæring. Dette gjeld òg dei som fullført vidaregåande opplæring i eit anna land, men som ikkje får
godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg.
Sjølv om dette opnar for treårig heiltids opplæring, så rår vi søkarar som har vidaregåande opplæring frå
utlandet til å ta dei faga dei manglar for å få godkjent studiekompetanse eller fagbrev.
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Retten til vidaregåande opplæring gjeld ut det skoleåret som tek til det året ein fyller 24 år.

Elevar med vaksenrett
§ 4A-3 Rett til vidaregåande opplæring for vaksne
Den som har fullført grunnskole/ tilsvarande, men ikkje fullført vidaregåande opplæring, har rett til
vidaregåande opplæring for vaksne frå og med det året dei fyller 25 år.
Den som har fullført vidaregåande opplæring i eit anna land, men ikkje får godkjent opplæringa som
studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg, har og rett til vidaregåande opplæring for vaksne.
Opplæringa for vaksne skal tilpassast behovet til den enkelte.
Vaksne med rett til vidaregåande opplæring har rett til vurdering av realkompetansen sin og til
kompetansebevis. Den som ikkje har rett til vidaregåande opplæring, skal få vurdert realkompetansen sin
om dei blir vist til dette av kommune eller Arbeids- og velferdsetaten.

Elevar med fullføringsrett
Fullføringsrett gjeld søkarar over 25 år som vart tatt inn til vidaregåande opplæring med vaksenrett.
Den som har blitt tatt inn til vidaregåande opplæring med vaksenrett, har rett til å fullføre
opplæringsløpet. (§ 4A-3 i opplæringslova.)
Minoritetsspråklege søkarar utan ungdomsrett har ikkje rett til
vidaregåande opplæring etter § 3-1 i opplæringslova. Men dei kan
likevel med vaksenrett, fullføringsrett eller med ikkje-rett søke
om fulltids opplæring. Om det er ledige plassar etter at alle
med ungdomsrett har fått skoletilbod, kan dei få skoleplass.
Vaksne som ikkje har fått tilbod om fulltids opplæring etter §
3-1 , må registrere søknad om opplæring etter § 4A-3 i
www.vigo.no under fana: Vidaregåande opplæring/
Realkompetansevurdering.

Bruk gjerne tolk for å informere
søkarar og føresette om
muligheitene dei har i samband
med søking til vidaregåande
opplæring, retten til særskilt
språkopplæring, kartlegging av
norskkunnskapar og utarbeiding
av enkeltvedtak.

Det er tilbod om vidaregåande opplæring for vaksne ved
ressurssentra på følgjande vidaregåande skolar i Møre og Romsdal:
Herøy vgs, Ulstein vgs, Spjelkavik vgs, Borgund vgs, Romsdal vgs, Kristiansund vgs og Atlanten vgs.

Inntaksrekkefølgja er slik:
1.
2.
3.
4.

Søkarar med ungdomsrett
Søkarar med fullføringsrett
Søkarar med vaksenrett
Søkarar som ikkje har rett, men som har opphaldsløyve og er kvalifiserte til vgo i Noreg.
(Jf. §§ 6-14 og 6-29 i inntaksforskrifta.)
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Hugseliste for hjelpeinstans
Før søking;
Fyll ut og send/ skann inn vedleggsskjema med dokumentasjon.
Søknadsfrist 1. februar/ 1.mars.

Etter skolestart:
Informasjonsmøte med elev og eventuelt føresette (jf. førehandsvarsling).
Kartlegging, utarbeiding av enkeltvedtak og igangsetting av særskilt språkopplæring. I september.
Innsending av skolen sin timeplan for særskilt språkopplæring og kartleggingsresultat. Frist 1. oktober.
Søknad om utdanningsprogram/ programområde over 2 år. Frist 1. desember.
Melding frå skolen om at elev med utdanningsprogram/ programområde over 2 år likevel fullfører på eitt
år. Frist 2. mai.
Innsending av eventuelle endringar i organisering og gruppetal i skolen si særskilte språkopplæring. Frist
for å sende inn oversikt over endringar 2. mai.

Ulike skjema med lenker til kvar du finn dei:
Vedlegg til søknad om inntak til vgo: Minoritetsspråkleg søkar 2018-2019 -> Vedlagt her i heftet.
https://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Raadgiving-og-oppfoelging/Soeking-tilVGO/Inntak-vedleggsskjema

Førehandsvarsling til elev og føresette
Enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring
Enkeltvedtak om at det ikkje er behov for særskilt språkopplæring
https://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Raadgiving-og-oppfoelging/Minoritetsspraaklegeelevar/Enkeltvedtak-saerskilt-spraakopplaering

Søknad om utdanningsprogram over to år
https://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Raadgiving-og-oppfoelging/Minoritetsspraaklegeelevar/Utdanningsprogram-over-to-aar

Skjema finns på heimesida til fylkeskommunen: www.mrfylke.no
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Liste over lenker:
www.mrfylke.no
www.udir.no
www.vilbli.no
www.vigo.no
http://nafo.hioa.no
http://bsundervisning.no

Vedleggsskjema til innsøking vgo:
http://mrfylke.no/Intranett/Fagavdelingar/Utdanning/Raadgiving-og-oppfoelging
/Soeking-til-VGO/Inntak-vedleggsskjema

Opplæringslova:
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Forskrift:
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

Rettleiar til spesialundervisning:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/
spesialundervisning/Spesialundervisning/
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