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

Søknadsfrist 1. mars
Manuell søknad om inntak til videregående opplæring 2020–2021
1. PERSONOPPLYSNINGER
Etternavn, fornavn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Morsmål:

Postnr.:

Poststed:

E-postadresse:

Telefonnummer:

Foresatte:

Telefonnummer:

Avgiverskole eller avgiverinstans:

2. SPRÅK OG FORDYPNING
Kryss av hvis du ønsker:
Samisk som 1. språk

Samisk som 2. språk

Finsk som 2. språk

Søker du til de samiske videregående skolene i Karasjok eller Kautokeino, sett kryss for eventuell bakgrunn og videre språkvalg*:
Samisk bakgrunn

Samisk som 1. språk

Samisk som 2. språk

Samisk som fremmedspråk

* Samisk tilhørighet gir ekstra poeng. Samisk bakgrunn gir 50 poeng, samisk som 1. språk gir 200 poeng, samisk som 2. språk gir 150 poeng, og samisk som fremmedspråk gir 100 poeng.

3. JEG SØKER PÅ FØLGENDE TILBUD
Ønskenr.

Utdanningsprogram/programområde

Skolenavn/lærebedrift
1

1

2
3
1

2

2
3
1

3

2
3

4. SAMTYKKE
Jeg har satt meg inn i reglene om søking, klage og dokumentasjon på baksiden av søknadsskjemaet og på www.vilbli.no. Jeg er
klar over konsekvensene av ikke å overholde søknads- eller svarfrister. Jeg bekrefter at gitte opplysninger er riktige og fullstendige,
og at dokumentasjon kan gis bedrifter og skoler jeg søker til. Jeg samtykker til at denne søknaden arkiveres sammen med vedlegg
og sakspapirer i min elevmappe i fylkeskommunens arkivsystem. Jeg er kjent med at det 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 nettsidene til Troms
og Finnmark fylkeksommune.

Sted og dato

Underskrift søker

DU SENDER SØKNADEN TIL:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Utdanning Øst v/Inntak
Postboks 701
9815 VADSØ

Underskrift foresatte (hvis søkeren er under 15 år) / verge

Huskeliste (noen av hovedpunktene) for søkere til videregående opplæring

1. Utfylling og valg av utdanningsprogram
Du har rett til å bestemme over dine utdanningsvalg når du er
over 15 år, etter reglene i barnelova § 32. Vi anbefaler likevel at
du informerer dine foresatte om hva du søker på, og eventuelt
diskuterer viktige spørsmål om dine skoleønsker både med dem
og skolen, oppfølgingstjenesten (OT) eller pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT). Inntakskontoret gir ikke informasjon
om dine skoleønsker til foresatte uten ditt samtykke.
2. Søkere med rett til videregående opplæring i Finnmark
Søker du på Vg1 bør du fylle ut tre ulike utdanningsprogram for
å være sikker på å komme inn på et av ønskene. Du har rett til å
komme inn på ett av tre utdanningsprogram. Inneholder
søknaden to eller færre ønsker kan fylkeskommunen tilby deg
plass på et annet utdanningsprogram, dersom du ikke kommer
inn på ønske nr. 1 eller 2.
Ved søknad på Vg2 har du rett til inntak på videregående
opplæring som bygger på gjennomført Vg1. Ved søknad på
læreplass eller Vg3 har du rett til inntak på læreplass eller Vg3
som bygger på gjennomført Vg2.
Får du ikke plass på det du har søkt på, kan fylkeskommunen gi
deg et annet tilbud på samme nivå, som bygger på
gjennomført opplæring. Søkere til læreplass kan bli tilbudt
alternativt Vg3 i skole, hvis fylkeskommunen ikke lykkes i å
formidle søkeren til opplæring i bedrift. Alternativt Vg3 i skole vil
ofte bli gitt i annet fylke.
3. Vedlegg
3.1 Dokumentasjon fra tidligere opplæring
Søkere som har gjennomgått videregående opplæring eller
grunnskole i Finnmark før våren 1997 må legge med
dokumentasjon fra opplæringen. Har du fått forbedrede
karakterer etter medhold i klage eller tatt fag eller eksamener på
nytt, må du sende dokumentasjon fra de fagene hvor du har
forbedret karakterene. Søkere fra andre fylker og søkere fra
Finnmark som får opplæring i andre fylker må alltid sende inn
dokumentasjon på dette til inntakskontoret innen 1. juli. For å
få rett til å delta i inntaket må søkeren levere inn dokumentasjon.
3.2 Søknad til læreplass
Dersom du ved formidling til læreplass har allerede gjort avtale
med bedrift, legger du ved brev fra bedriften med bedriftsleders
underskrift og stempel. Har du praksisattester kan dette
vedlegges søknaden.

3.3 Søkere til Idrettsfag og Vg1 Musikk ved Alta vgs
Søkere til Idrettsfag og Vg1 Musikk, dans og drama – musikk
må levere vedleggsskjema, henholdsvis søknad om toppidrett
programfag og instrumentvalg ved Alta videregående skole.
3.4 Søkere med behov for tilrettelagt opplæring
Søkere med behov for tilrettelagt opplæring kan levere et
overgangsskjema med vedlegg.
3.5 Søkere utenfor EØS-området
Søkere som er fra land utenfor EØS-området kan søke på skoleplass/læreplass i Finnmark, men må ha gyldig oppholdstillatelse
før de kan begynne på skole eller starte et læreforhold.
4. Svarfrister og svartyper
Du svarer på tilbud om plass og/eller venteliste på www.vigo.no.
Hvis du ikke svarer innen frist eller takker nei til ditt øverste
ønske, mister du retten til tilbud om skole- og ventelisteplass.
Les nøye om svartyper på www.vilbli.no før du svarer.
5. Kontroll av søknaden og ansvarsforhold
Søkeren er selv ansvarlig for at han/hun oppfyller de faglige
kravene for inntaket på tilbudet som søkes. Selv om søknaden
med vedlegg blir kontrollert av inntakskontoret, kan det likevel
skje at søkere får beskjed om inntak på program de formelt ikke
er kvalifisert for. Søkeren må derfor selv sjekke om han/ hun har
de forutsetningene som kreves for å gjennomføre programmet.
Fylkeskommunen påtar seg ikke noe økonomisk ansvar eller
andre konsekvenser for søkere som kommer inn på program de
formelt ikke er kvalifisert for. Dette gjelder ikke dersom
fylkeskommunen kan klandres for feil inntak.
6. Klageadgang
Vedtak om inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak
og kan klages på etter reglene i forvaltningsloven. Ta kontakt
med inntakskontoret for nærmere veiledning om din klagerett.
Klage på inntak sendes skriftlig til:
Troms og Finnmark fylkeskommune
Utdanning Øst
Postboks 701
9815 Vadsø

