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

Søknadsfrist 1. februar 
 
 
 

Vedleggsskjema til Vigo-søknad: Søknad om individuell behandling 

Ved siden av din søknad om videregående opplæring, sender du dette vedleggsskjemaet med nødvendig dokumentasjon til: 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
Seksjon for inntak og tilbud  
Postboks 701 
9815 Vadsø 

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

1. Personopplysninger

n 

På www.vigo.no må du passe på at du krysser av «Jeg søker individuell behandling» under fanen «5. Søkerprofil». Frist 1. februar. 

2. Jeg søker om individuell vurdering fordi jeg har

3. Dokumentasjon som følger dette vedleggskjema

Tungtveiende grunner for individuell behandling av min søknad til vgo, etter forskrift til opplæringsloven § 6-25 (Vg1) eller § 6-38 (Vg2/Vg3).  
Eksempler kan være medisinske årsaker (psykisk eller fysisk), barnevernstiltak, sterke sosiale utfordringer e.l. Legg ved uttalelse fra faglig instans. 

Rett til spesialundervisning og mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av fagene, etter § 6-22 (Vg1). / Rett til spesialundervisning og 
mangler vurdering med karakter i flere fag, etter  § 6-35 (Vg2/Vg3). Legg ved dokumentasjon om dette. 

Etternavn, fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): 

E-postadresse:  Telefonnummer: 

Foresatte:   Telefonnummer: 

 Avgiverskole eller annen avgiverinstans:  Postnr.:  Poststed: 

Kontaktperson i skolen eller annen instans: E-postadresse  Telefonnummer: 

 Jeg har sendt inn søknad om videregående opplæring:  

Elektronisk på www.vigo.no  Manuelt per post til Seksjon for inntak og tilbud 

Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon. Har du allerede gitt nødvendig dokumentasjon til fylkeskommunen trenger du ikke å sende inn 
dokumentasjonen(e) på nytt. I slike tilfeller legger du en merknad om hvem du har gitt dokumentasjonen til. 

 Uttalelse fra lege, psykolog, BUP, PPT eller     Barnevernsvedtak/uttalelse     Sakkyndig vurdering fra PPT 
  annen faglig instans 

Enkeltvedtak om spesialundervisning      Individuell opplæringsplan (IOP)                           Halvårsvurdering/årsrapport 

Andre vedlegg: _____________________________________________________________________________________________ 

Velg tilhørighet: 

Utdanning vest (Troms) 

Utdanning øst (Finnmark) 

mailto:inntak@tffk.no
http://www.vigo.no/
http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A76-25
http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A76-38
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4. Endelig mål med videregående opplæring

5. Utfyllende informasjon og begrunnelse for søknad om individuell behandling

6. Valg av utdanning

7. Samtykke

Du har rett til å bestemme over dine utdanningsvalg, etter 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 foresatte og skolen, oppfølgingstjenesten (OT) eller pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT).  

Har du informert dine foresatte om din skolesøknad:  Ja Nei 

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. 

Underskrift:

Søker: _________________________________________________________________ Sted og dato: _________________________________ 

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

    Vitnemål, jf. §§ 3-39 eller 3-40 i forskrift.   Fag- eller svennebrev, jf. § 3-41 i forskrift.     Kompetansebevis, jf. § 3-43 i forskrift. 
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