RÅDGIVERSAMLING
ALTA 13. JANUAR 2015

DAGENS PROGRAM
• 10:00-11:30

Søking for skoleåret 2015-2016 (minoritetsspråklige søkere,
søkere med fortrinnsrett og søkere med meldeskjema)
v/ Marit Hågensen og Toni Håvardsrud

• 11:30 -11:45

Pause

• 11:45-12:15

Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/ Steffen Ditløvsen

• 12:15-13:00

Lunsj

• 13:00-14:30

Om gjennomføring, Elevundersøkelsen og UngData-undersøkelsen i
Finnmark v/ Gisle Holsbø Eriksen

• 14:30-14:45

Pause

• 14:45-15:45

Om yrkesfag, lærlinger og muligheter i Finnmark
v/ Kjell Kristoffersen, Hammerfest flerfaglige Opplæringskontor
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GENERELL INFORMASJON
• Lokal inntaksforskrift vedtatt i Fylkestinget desember 2014
– Viser til praksis av lov og forskrift i Finnmark

• Ligger (snart) ute på lovdata
• Informasjon, skjemaer, opplæringskatalog mm ligger tilgjengelig på
– www.ffk.no under «opplæring i skole»/ «opplæring i bedrift» http://www.ffk.no/emner-ogtjenester/utdanning/opplaring-i-skole/
– www.vilbli.no velg Finnmark som fylke http://www.vilbli.no/?Fylke=20&Artikkel=020029
– Oversikt over lærefag, opplæringskontor og medlemsbedrifter i Finnmark
http://www.vilbli.no/?Fylke=20&Artikkel=019596

• Brukerveiledning for søking i vigo http://www.vilbli.no/?Forside=Radgiver&Artikkel=019612 (bruk
rådgiverfunksjonen, trykk på «rådgiver» øverst i høyre hjørne)

• Tilleggsskjemaer skal bare sendes inn i ett eksemplar til inntakskontoret
(meldeskjema sendes også med ett eksemplar til første skoleønske)
– De videregående skolene legger selv inn tilleggsskjemaer i public

• Alle dokumenter scannes og legges i public. Våre kolleger på arkiv ber derfor om
at det IKKE benyttes stifter – bruk gjerne omslagsark
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BRUK AV RETT OG FRIST
Rett til videregående opplæring § 3-1
• Ved søknad gjelder rett til 3års fulltids opplæring
• Retten på 3 år skal tas ut innenfor en sammenhengende periode på 5 år
• Rett og frist kan i spesielle tilfeller utvides
– Rett til 1 omvalg (retten utvides fra 3 -4 år)
– Sykdom eller annet som gjør at eleven ikke har kunne benyttet seg av tilbud om opplæring, kan etter
søknad gi utvidet rett og/eller frist

• Elever som slutter etter 01.11 bruker av retten. For hver elev som slutter etter
01.11 utbetales skolens elevtilskudd til Oppfølgingstjenesten (OT).
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KRAV TIL SØKER OG SØKNAD
• Søkere til Vg1
– Det skal føres på 3 alternative utdanningsprogram i prioritert rekkefølge
– Rett til inntak på 1 av disse 3, men ikke på en bestemt skole

• Søkere til Vg2 og Vg3
– Retten gjelder inntak til et programområder som bygger på bestått Vg1/Vg2

Overganger
• Søkere med strykfag fra Vg1 eller Vg2 som ønsker å søke seg videre
til neste nivå, må levere strykskjema
–
–
–
–

Det er avgiverskolen som fyller ut skjema sammen med eleven
Skolen avgjør om eleven er kvalifisert eller ikke
Skjema legges i elevens elevmappe
Skjemaer for elever som IKKE er kvalifisert til neste nivå, legges med kopi til inntak (til Anna
Marie eller Marit)
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GJESTEELVGARANTI OG FLYTTING
Flytting
• Søkere tilhører det fylket de er bostedsregistrert i per 1. mars det aktuelle
søknadsåret
• Ved flytting har fylkene ulike datoer for når flyttemelding må være registrert
(stort sett innen 15. juni)
– Ta kontakt med mottaksfylke så fort som mulig

Gjesteelevsgaranti og kjøp av plass
– Gis til søkere som i særskilte tilfeller må oppholde seg i et annet fylke
• Barnevern, opphold på institusjon, sterke sosial grunner (rus, mobbing, behandling/terapi)
– Toppidrett (inntil 2 plasser årlig)

• Ta kontakt så snart som mulig for tidlig veiledning og avklaringer!
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SØKNADSFRISTER 2015-2016
2. februar
• Søkere med fortrinnsrett:
–
–
–
–

Søkere med fortrinnsrett til særskilt prioritert utdanningsprogram på Vg1 (§6-15)
Søkere med fortrinnsrett grunnet sterkt nedsatt funksjonsevne (§6-17)
Søkere med fortrinnsrett til opplæring i eller på tegnspråk (§6-18)
Søkere med vedtak om utvidet tid (§6-19)

• Søkere som av særlige grunner må behandles individuelt (§§ 6-25, 6-38)
• Lærekandidatsøkere
• Minoritetsspråklige søkere med rett til særskilt språkopplæring og/eller med kort
botid i Norge (§ 6-8 b og c)
• Søkere til Pasvik folkehøgskole
2. mars
• Søkere med meldeskjema
• Ordinære søkere til skoleplass og læreplass
– Søknad til læreplass gjelder også de som allerede har gjort avtaler med en
bedrift
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OBS! 1. februar og 1. mars er på en søndag. Frist derfor flyttet til påfølgende mandag

SØKING ETTER SØKNADSFRIST
For sent innkomne søknader
• Søkerne kan endre søknaden én gang innen 15. april
• Det må søkes om endring av søknad utover dette. Bare tungtveiende grunner
aksepteres (bytte av bosted, barnevern, mm)
• Endringer/søknader som kommer via OT tas hensyn til
– Prøveinntakene gjøres i april, og de siste justeringene i tilbudene gjøres
– Mange søknadsendringer vil kunne føre til skjevfordeling i tilbud og plasser
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FULLTIDS- OG DELTIDSELEVER § 6-5
• Fylkeskommunen avgjør om søknaden fra en fulltidselev om å bli
deltidselev etter at vedtak om inntak er gjort. Kan bare innvilges om
det foreligger tungtveiende grunner (eks. sykdom, omsorgsansvar
mm.)
• Deltidselever tas inn etter fulltidselever
• Omvalg: elever som gjør omvalg til et nytt utdanningsprogram på Vg1,
eller et annet programområde på Vg2 eller Vg3, skal som hovedregel
tas inn som fulltidselev.
• Omvalgselever som er tatt inn som heltidselever, kan gjøres om til deltidselever etter § 116 i forskriften
• Det legges til grunn at når en elev har fullført og bestått opplæringen i et fag, så skal
sluttvurderingen følge eleven helt fram til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt
som privatist
– Obs: avgift for privatisteksamener er gått opp
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MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE
• Krav om lovlig opphold § 6-3
• Vilkår for inntak at søkeren har lovlig opphold i Norge
• Søkere som oppholder seg i Norge i påvente av vedtak om oppholdstillatelse har ikke rett til
videregående opplæring, man asylsøkere kan tas inn i påvente av vedtak (også de over 18 år).
Disse søkerne/elevene har ikke rett til å fullføre skoleåret ved avslag på oppholdstillatelse

• Inntaksvilkår § 6-13
• Vilkår for inntak til Vg1 er at søkeren har fullført norsk
grunnskoleopplæring eller tilsvarende. Søkeren må være skrevet ut fra
norsk grunnskole, eller oppfylle et av vilkårene under:
• A) skrevet ut av grunnskolen etter opplæringslovens § 2-1, fjerde ledd (fritak fra
opplæringsplikt)
• B) har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet i minst 9 år
• C) har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter
opplæringslovens §4A-1 og forskrift § 4-33
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B) grunnskoleopplæring fra utlandet, minst 9 år
• Dokumentasjon fra utlandet legges ved tilleggsskjema for
minoritetsspråklige
– Dokumentasjonen må være oversatt til engelsk eller norsk
– Dokumentasjonen må tydeliggjøre hvor mange år opplæringen er og antall
opplæringsår søkeren har gjennomgått

• Ved manglende dokumentasjon
– I tilfeller der søkeren ikke kan framskaffe dokumentasjon, kan søker tas inn om
søker kan sannsynliggjøre gjennomgått allmenn grunnskole
– Dersom fylket mener dette ikke er godtgjort i tilstrekkelig grad, eller opplæringen
har vært kortere enn 9 år, skal fylket sende saken til kommunen hvor søker har
bostedsadresse. Kommunen har ansvar for realkompetansevurdering (etter
bokstav c).
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Sannsynliggjøre skolebakgrunn, § 6-13 b
• Søkers ansvar å sannsynliggjøre grunnskolebakgrunn.
Kommunen kan bistå
• Sannsynliggjøre av skolebakgrunn kan gjøres gjennom
en kartlegging av elevens skolebakgrunn
– En kombinasjon av opplysninger:
• Informasjon om grunnskoleopplæringen i hjemlandet (si noe om
lengde på grunnskoleopplæringen og f.eks. om den er obligatorisk)
• Samtaler
• Skriftlige og muntlige kartlegginger
• Bruk av tolk/morsmålslærer
• Mulig å benytte kartleggingsverktøy utarbeidet av NAFO
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C) har tilsvarende realkompetanse
• C) har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for
voksne etter opplæringslovens §4A-1 og forskrift § 4-33
• Realkompetansevurderingen er knyttet til grunnskolefagene for voksne, og
ansvaret er overført fra fylkeskommune til kommune
• Søkeren må ha en kompetanse som tilsvarer karakteren 2 eller bedre i
følgende fag; norsk, engelsk og matematikk, og to av fagene;
samfunnsfag, naturfag eller RLE

• Det anbefales at søkere med kort botid, begrensede
norskkunnskaper og/eller manglende skolebakgrunn, søker til
Utdanningsforberedende år (UFA) i Vadsø, Kirkenes,
Hammerfest eller Alta
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