
Unntatt offentlighet 

Jf Lov om offentlighet  
forvaltningen § 13

MELDESKJEMA - FORTRINNSRETT TIL INNTAK 
FORTRINNSRETT TIL ET SÆRSKILT UTDANNINGSPROGRAM § 6-15

Dette er ikke et søknadsskjema men et meldeskjema fra kommunen vedr. eleven. 
Meldefrist  1. oktober

SKJEMAET SENDES: Troms og Finnmark fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø 

ELEVENS NAVN (fornavn/etternavn) Fødsels- og personnummer 

Elevens fulle adresse 

Kommune Kommunens adresse 

Navn på avgiverskole Navn kontaktperson på avgiverskolen 

Telefonnummer kontaktperson      Epostadresse kontaktperson 

BESKRIV ELEVENS VANSKER.  

Hvilket utdanningsprogram gjelder det? Begrunn valget av dette utdanningsprogrammet. 

Kort om tidligere tiltak som har vært utprøvd. 

Begrunn hvorfor inntak til dette utdanningsprogrammet er avgjørende for elevens mulighet til å fullføre videregående opplæring  
med yrkes- eller studiekompetanse, jfr. § 6-15 andre ledd. 

DATO/STED: SIGNATUR SKOLE/REKTOR  

__________________________________ ___________________ 

Jeg samtykker at skolen gir videre denne informasjonen til Troms og Finnmark fylkeskommune 

DATO/STED:  SIGNATUR FORESATT/SØKER

__________________________________ ___________________ 
VEDLEGG: 
- Nyeste enkeltvedtak om spesialundervisning
- Sakkyndig vurdering (ikke eldre enn 3 år) fra kommunal PPT om retten til spesialundervisning etter §5-1.

ELEVER SOM SØKER FORTRINN ETTER § 6-15 MÅ HA: 
a. rett til spesialundervisning etter §5-1 i opplæringslova. Behovet for spesialundervisning må være omfattende på grunn av
vanskene som ligger til grunn for søknaden.
b. et særlig behov for inntak til ett (kan være inntil to) bestemt(e) utdanningsprogram

Dersom eleven oppfyller vilkårene, vil Troms og Finnmark fylkeskommune tilmelde eleven videre til 
fylkeskommunal PPT for en sakkyndig vurdering etter § 6-16. Dersom eleven ikke oppfyller vilkårene, blir saken 
sendt tilbake til kommunen med skriftlig begrunnelse og ikke tilmeldt PPTvgo. Vi gjør oppmerksom på at vilkårene 
for inntak etter § 6-15 er strenge. 
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