Inntak for søkere med fortrinnsrett

Rådgiversamling 13.januar 2015
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Søknadsfrist og søknadsskjema
• Fortrinnsrettssøkerne har søknadsfrist 2.februar!
http://www.ffk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=111&FilId=11665
– Skal bruke tilleggsskjema «Søknad om fortrinnsrett skoleåret 2015-2016»
– Skal kun krysses av på ETT av alternativene. 1 eksemplar sendes inntakskontoret (skal IKKE stiftes)

• Spesialundervisningssøkere har søknadsfrist 2.mars!
http://www.ffk.no/Handlers/fh.ashx?MId1=111&FilId=11661
– Skal bruke tilleggsskjema «Melding om behov for spesialundervisning og/eller annen
tilrettelegging»
– 2 eksemplarer, ett sendes inntakskontoret og ett sendes skolen som står som 1.ønske (skal IKKE stiftes)
• Søknadskjema finner dere på www.vilbli.no og www.ffk.no

• NB: Kun fortrinnsrettssøkere har søknadsfrist 2.februar!
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Fortrinnsrett, jf. ny inntaksforskrift
• Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram, jf. § 6-15 i forskriften
– Søkeren har et omfattende behov for spesialundervisning
• Må foreligge enkeltvedtak om spesialundervisning på 10.trinn (jf. rundskriv)
– Særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram
– Kommunen skal melde disse søkerne til fylkeskommunen innen 1.oktober
• Kommunen må legge ved siste enkeltvedtak med sakkyndig vurdering.
• Kommunen skal også gjøre rede for
– Vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket og hvorfor kommunen mener vilkårene for et
særskilt utdanningsprogram er oppfylt
– Tidligere vedtak
– Hva vanskene betyr for videregående opplæring
• PPT for videregående skole skal utarbeide sakkyndig vurdering
– Gir ikke rett til inntak ved en spesiell skole, bare til et særskilt utdanningsprogram
– Om søkeren sannsynligvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har søkeren ikke rett til slikt inntak
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Fortrinnsrett forts.
• Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne, jf. § 6-17 i forskriften
– Rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne
– Kan tas inn ved en skole som er spesielt tilrettelagt
• Fylkeskommunen må vurdere om det er tungtveiende grunner for inntak ved en bestemt skole,
men ingen automatisk rett til inntak ved en bestemt skole
– Rett til ett av tre valgte utdanningsprogram
– Kommunen skal melde fra om slike søkere innen 1.oktober

• Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk, jf. § 6-18 i forskriften
– Sakkyndig vurdering av behovet
• Skal også vurdere om det er tilleggsvansker som gir behov for spesialundervisning

• Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid, jf. § 6-19 i forskriften
– Gjelder elever som har enkeltvedtak om utvidet tid og som trenger flere år på VG1 (eller VG2/3)
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• Søkere som av andre særlige grunner må behandles
individuelt. (§§ 6–25, 6-38)
– Omfatter svært få søkere
– Sikkerhetsventil ved særlige forhold og tungtveiende grunner, som taler for at
søker for eksempel må plasseres på en bestemt skole.
– Dette kan for eksempel være søkere som er plassert av barnevernet på
institusjon/i fosterhjem, enslige mindreårige asylsøkere på mottak, søkere som
kan dokumentere psykiske vansker, kronisk utmattelsessyndrom, har
omsorgsansvar etc
– Det skal foreligge henvisning fra barnevern eller dokumentasjon fra leger/psykolog.
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Inntak av søkere med fortrinnsrett og rett til spesialundervisning
• De som har fortrinnsrett tas inn først (inntaksvedtak sendes ut innen 1. mai 2015)
– Rekkefølge
• Særskilt utdanningsprogram
• Sterkt nedsatt funksjonsevne
• Rett til opplæring i eller på tegnspråk
• Vedtak om utvidet tid
• Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt. (disse søkerne har ikke rett til
inntaksvedtak før hovedinntaket)

• De som ikke har fortrinnsrett skal konkurrere med sine karakterer
– Gjelder de som har karakter i halvpartene av fagene eller flere
– Gjelder også de som har behov for spesialundervisning

• De som mangler karakter i halvparten av fagene eller flere
– Inntak etter individuell vurdering
– § 6-22 i forskriften sier
• «Fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde
utdanningsprogram blir oppfylt, jf. Opplæringslova § 3-1.»
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Spesialundervisning (søknadsfrist 2.mars på
meldeskjema.)
• § 1-3: Tilpasset opplæring
– «Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og
lærekandidaten.»
– Gjelder alle elever.

• § 5-1: Rett til spesialundervisning
– «Elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har
rett til spesialundervisning.»’
– Rektor fatter vedtak om spesialundervisning, inntakskontoret fatter vedtak om inntak.
– Gjelder noen få elever
– Gjelder opplæring, ikke pleie/behandling
• Merknad fra Odelstings.prp. Nr. 46 (1997-98)
– «Det som skal reknast som opplæring etter den nye opplæringslova, er opplæring gitt under
leiinga og ansvaret til skolen og på bakgrunn av opplæringsplanen for skolen.»
» Etter dette er det rektor som kan definere hva som er opplæring på den enkelte skole
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Behandling av søknaden
• Inntakskontoret fatter vedtak om inntak ihht. forskriften
– Enkeltvedtak med klagerett
– Søkere kan ikke klage på skoleplassering, jf. § 6-10 i forskriften

• Klageinstans
– I henhold til § 6-10 er det kun ved søknad om fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram som skal
behandles av Fylkesmannen i Finnmark
– Resten går internt i fylkeskommunen ihht. § 28 i Forvaltningsloven

• Alle søkere til VG1 må føre opp tre ønsker i prioritert rekkefølge, jf. § 6-9 i forskriften
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