Unntatt offentlighet jf. offl. § 13 / fvl. § 13.

Meldefrist 1. oktober
Melding om avgangselever med sterkt nedsatt funksjonsevne 2022–2023
Dette skjemaet brukes av kommunen for å melde til fylkeskommunen om avgangselever med sterkt nedsatt funksjonsevne og som har behov for å tas inn på en
videregående skole som er særskilt tilrettelagt. Dette er ikke en søknad om videregående opplæring eller spesialundervisning, men en melding om elever med
sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne som krever særskilt tilrettelegging etter reglene i forskrift til opplæringsloven § 6-17. Søknad om videregående
opplæring sendes først i januar på www.vigo.no, hvor vedleggsskjemaet søknad om fortrinnsrett sendes til opplæringsavdelinga. Søknadsfristen er 1. februar.
Kommunen er pålagt ansvaret for å samle inn og sende ferdigutfylt meldeskjema med dokumentasjon etter samtykke fra avgangselev til:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Utdanning Øst
Postboks 701
9815 Vadsø

1. Personopplysninger
Elevens etternavn, fornavn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Videregående skole eleven har planer om å søke til:

Avgiverkommune:

Avgiverskole:

Navn på kontaktperson fra avgiverskolen/kommunen:

Telefonnummer på kontaktperson:

Ønsker eleven og foresatte et møte med den nevnte
videregående skolen:
Ja
Nei
E-postadresse på kontaktperson:

2. Avgangseleven har følgende omfattende behov for tilrettelegging på skolen
Fysisk tilrettelegging av skolebygg/undervisningslokale, beskriv:

Tilgang på hjelpemidler/utstyr, beskriv:

Særskilt kompetanse i undervisningspersonalet, beskriv:

Ekstra lærertetthet, beskriv:

Annet, beskriv:

3. Vedlegg som følger med
Sakkyndig vurdering (siste)

Enkeltvedtak (siste)

IOP (siste)

Andre vedlegg som underbygger elevens særlige behov

4. Samtykke fra avgangselev
Jeg samtykker til at denne meldingen med vedlegg sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune. Jeg samtykker til at kommunen og andre aktuelle
instanser kan gi nødvendige opplysninger til fylkeskommunen, den videregående skolen og den fylkeskommunale PP-tjenesten om mitt behov for særskilt
tilrettelegging i opplæringen. Jeg samtykker til at denne meldingen arkiveres sammen med vedlegg og sakspapirer i min opplæringsmappe i
fylkeskommunens arkivsystem. Jeg og mine foresatte er kjent med at vi kan legge ved egne uttalelser, at det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og at
jeg har rett til å trekke tilbake samtykket.
Underskrift:
Avgangselev: _________________________________________________________________ Sted og dato:____________________________
Foresatte (hvis avgangselev er under 15 år): _________________________________________ Sted og dato:____________________________
Kommune eller skole: ___________________________________________________________ Sted og dato:____________________________

