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

Søknadsfrist 1. februar 
Vedleggsskjema til VIGO-søknad:  
Minoritetsspråklig førstegangssøker 

Vedleggsskjemaet fylles ut av minoritetsspråklige søkere som har kort botid i Norge (under 6 år) og/eller har rett til særskilt språkopplæring etter Opplæringslovens § 2-8 med 
forskrift § 6-23 eller § 6-8 b og c. Skjemaet med nødvendig dokumentasjon sender du i ett eksemplarer til: 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
Seksjon for inntak og tilbud 
Postboks 6600
9296 Tromsø  

Har du spørsmål om søknaden, send gjerne e-post til inntak@tffk.no. 

1. Personopplysninger
Etternavn, fornavn: Fødselsdato: Personnummer: 

  Mann      Kvinne 

Adresse: Postnummer:  Poststed: 

E-postadresse: Telefonnummer:  Nasjonalitet: 

 Morsmål: Andre språk jeg kan: 

Jeg kom til Norge (dato og årstall): Jeg har oppholdstillatelse til (dato og årstall): 

Merk! Du må legge ved kopi av pass eller reisebevis (side for persondata og side for oppholdstillatelse) og kopi av bostedsbevis eller registreringsbevis fra folkeregisteret. 

2. Grunnskole i Norge
Navn på skolen eller enheten: Startet årstall og klassetrinn: 

Antall år med ekstra språkopplæring i grunnskolen: Siste norskkarakter: Nivå fra siste kartlegging (dersom dette er gjennomført): 

A1    A2     B1      B2 

Jeg har brukt følgende læreplan i norsk:  

    Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter    Læreplan i morsmål for språklige minoriteter      Ordinær læreplan i norsk 

3. Annen utdanning fra Norge eller utland

Merk! Legg ved kopi av originalt vitnemål eller annen dokumentasjon. Vitnemål må være oversatt til norsk eller engelsk av autorisert oversetter.

Årstall Type opplæring og utdanningsnivå Antall år 

Velg tilhørighet: 

Utdanning vest (Troms) 

Utdanning øst (Finnmark) 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A76-23
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A76-8
mailto:inntak@tffk.no


Kopi av dokumentasjon på norskkunnskaper Kopi av oppholdstillatelse 

Kopi av dokumentasjon på 9-årig grunnskole i utland Annet: ________________________________________________ 

Forskrift til opplæringsloven § 6-13 inneholder de generelle vilkårene for inntak. Vilkår for inntak til utdanningsprogram på videregående trinn 1 er vitnemål eller 
bekreftelse på at søkeren fyller et av disse vilkårene: 

• er skrevet ut av norsk grunnskole 
• har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år 
• har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4A-1 og forskrift § 4-29. 

Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at du har lovlig opphold i Norge. Ungdom som oppholder seg i landet mens de venter på svar på søknaden 
om oppholdstillatelse, har rett til inntak til videregående opplæring når de er under 18 år og det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder. 
Ungdom som fyller 18 år i løpet av et skoleår, har rett til å fullføre skoleåret de har begynt på. For de som får avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder 
retten til videregående opplæring fram til dato for endelig vedtak.  

Jeg samtykker til at avgiverskolen og andre aktuelle instanser kan gi nødvendige opplysninger til Seksjon for inntak og tilbud, og den aktuelle 
PPT/skolen/bedriften til formålet om inntaksbehandling og tilrettelegging av opplæringen. Søknaden med eventuelle vedlegg anses som arkivverdig 
materiale og oppbevares i henhold til krav i arkivloven. Jeg er kjent med at jeg har rett til innsyn, retting og sletting etter personopplysningsloven. Jeg 
er kjent med at det kan legges ved egne uttalelser, at der er frivillig å gi fra seg personopplysninger og at jeg har rett til å trekke tilbake samtykket. 

Les mer om din rett til personvern på nettsiden til Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Forhåndsvarsel: Jeg gir samtykke til at skolen jeg tas inn til, kan kartlegge meg etter rett til særskilt språkopplæring, etter opplæringsloven §3-12. 
Resultatet av kartlegginga vil vise om jeg har rett til særskilt språkopplæring, og den aktuelle skolen vil i tilfelle fatte vedtak om rett til særskilt 
språkopplæring.    

Underskrift: 

Søker:  _________________________________________________________________ Sted og dato: _________________________________ 

Foresatte (hvis søker er under 15 år):  _________________________________________ Sted og dato: _________________________________ 

Hjelpeinstans: ___________________________________________________________  Sted og dato: _________________________________ 

4. Utfyllende informasjon

5. Vilkår for inntak til videregående opplæring

6. Jeg har lagt ved følgende dokumentasjon

  Merk! Ved manglende dokumentasjon vil ikke søknaden bli behandlet av fylkeskommunen. 

7. Samtykke

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A76-13
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A74a-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A73-12
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