
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

SENDES VIA E-DIALOG TIL:
Troms og Finnmark fylkeskommune, PPT/OT Utdanning Vest, Postboks 701, 9815 Vadsø

ELLER VIA POST TIL: 
PPTvgo Troms, Postboks 6600 Langnes, 9296 TROMSØ 

Elevens navn (fornavn/etternavn) Fødsels- og personnummer 

Elevens fulle adresse 

Navn på avgiverskole Navn kontaktperson på avgiverskolen 

Telefonnummer kontaktperson      Epostadresse kontaktperson 

Beskriv elevens behov  

Hvilket utdanningsprogram skal eleven søke? Begrunn valg av utdanningsprogrammet 

Kort om tidligere tiltak som har vært utprøvd 

Begrunn hvorfor inntak til dette utdanningsprogrammet har svært mye å si for elevens mulighet til å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller 
studiekompetanse, jfr. § 6-15 andre ledd i forskrift til opplæringsloven

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
- Karakterkort og halvårsvurdering fra 9. trinn

- Elever som søker fortrinn etter § 6-15 i forskrift til opplæringsloven må fylle to vilkår: 
- Ha rett til spesialundervisning etter § 5-1 i opplæringsloven. Behovet for spesialundervisning må være omfattende på grunn
av vanskene som ligger til grunn for søknaden.
- Ha et særlig behov for inntak til ett bestemt utdanningsprogram

Til informasjon
Meldingen anses som en henvisning til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) for videregående opplæring (VGO) i Troms 
og Finnmark fylkeskommune. Det vil fremkomme i sakkyndig vurdering fra PPT om eleven fyller vilkårene for inntak iht. § 
6-15 i forskrift til opplæringsloven. Innen søknadsfrist 1. februar må søker:
1. Velge utdanningsprogram i Vigo i samsvar med den sakkyndige vurderinga
2. Sende ny henvisning til PPT for VGO, slik at PPT kan skrive sakkyndig vurdering om spesialundervisning

Avsender organisasjonsnummerMottaker organisasjonsnummer

https://www.tffk.no/edialog/edialog.2582.aspx

	Elevens fulle adresse: 
	Navn på skole: 
	Navn kontaktperson på skolen: 
	Telefonnummer kontaktperson: 
	Epostadresse kontaktperson: 
	DATOSTED: 
	DATOSTED_2: 
	med yrkeseller studiekompetanse jfr  615 andre ledd: 
	Kort om tidligere tiltak som har vært utprøvd: 
	Hvilket utdanningsprogram gjelder det Begrunn valget av dette utdanningsprogrammet: 
	BESKRIV ELEVENS VANSKER: 
	ELEVENS NAVN fornavnetternavn: 
	Fødselsog personnummer: 
	Mottaker organisasjonsnummer: 997 598 636
	Avsender organisasjonsnummer: 


