RÅDGIVERSAMLING
GRUNN- og VIDEREGÅENDE
SKOLE

Alta 31.august 2016
Marit S. Hågensen
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PROGRAM
• 09:00-09:15

Velkommen. Presentasjon av nettverksledere
LVN (lokalt veileder nettverk)

• 09:15 -10:00

Generell søknadsinformasjon og informasjon om
minoritetsspråklige søkere skoleåret 2017-2018
v/ Marit

• 10:00-10:15

Pause

• 10.15-11.45

Informasjon om individuell- og fortrinnsrettssøkere skoleåret 20172018 v/Toni, Elle og Lin-Ingvil

• 11:45-12:00

Pause

• 12:00-13:00

Lånekassen informerer og svarer på spørsmål

• 13.00-14.00

Lunsj
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GENERELL INFORMASJON
• Skoletilbud vedtas av Hovedutvalg for kompetanse (HUK)
• Skoletilbudet for 2017-2018 vedtas av HUK i møte 30. november 2016

• Informasjon om tilbud skjemaer, opplæringskatalog mm:
• www.ffk.no under «opplæring»/ «opplæringstilbud»
• www.vilbli.no velg Finnmark som fylke http://www.vilbli.no/?Fylke=20
• 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)
• Vigoskole https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=Login

• Tilleggsskjemaer sendes inn i ett eksemplar
• De videregående skolene legger selv inn tilleggsskjemaer i public

• Alle dokumenter scannes og legges i public. Våre gode kolleger
på arkiv ber derfor om at det IKKE benyttes stifter 
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GENERELL INFORMASJON
Rett til videregående opplæring § 3-1
• Rett til 3 års fulltidsvideregående opplæring. Retten gjelder etter søknad

Frist for uttak av rett til videregående opplæring
• Retten på 3 år skal tas ut innenfor en sammenhengende periode på 5 år (frist)

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 før 01.11 bruker ikke av retten, men
fristen løper
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GENERELL INFORMASJON
• 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
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EKSEMPEL UTFYLLING SØKNAD
Eksempel 1: Per
1 Elektrofag

Eksempel 2: Egil
1 Elektrofag

Alta

2 Elektrofag

Hammerfest

3 Elektrofag

Lakselv

4 Teknikk og ind. Prod

Alta

5 Teknikk og ind. Prod

Hammerfest

6 Teknikk og ind. Prod

Kirkenes

7 Bygg og anlegg

Alta

8 Bygg og anlegg

Hammerfest

9 Bygg og anlegg

Kirkenes

Alta

2 Teknikk og ind. Prod

Alta

3 Bygg og anlegg

Alta

6

GJESTEELEVSGARANTI 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 5 plasser årlig)

• Ta kontakt så tidlig som mulig for veiledning og avklaringer
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SØKNADSFRISTER
1. 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, 638)
• Lærekandidatsøkere
• Minoritetsspråklige søkere med rett til særskilt språkopplæring og/eller
med kort botid i Norge (§ 6-8 b og c)
• Søkere til Pasvik folkehøgskole

1. mars
• Søkere med overgangsskjema
• Ordinære søkere til skoleplass og læreplass (Søknad til læreplass
gjelder også de som allerede har gjort avtaler med en bedrift)
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MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE
• Hvem er minoritetsspråklig søker?
•
•

Ungdom med mindre enn 6 års botid i Norge
Ungdom med annet morsmål enn norsk eller samisk, svensk eller dansk

• Rett til inntak
•

§6-13 i forskriften

• Rett til særskilt språkopplæring
•
•
•

Særskilt norskopplæring
Morsmålsopplæring
Tospråklig (fag)opplæring
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EKSEMPEL
HADI
• Til Norge august 2016
• 15 år
• Startet i 10.klasse i Alta
• Skrives ut av norsk
grunnskole åren 2017
• Rett til inntak
videregående skole

MONA
• Til Norge august 2016
• 16 år
• Opplyser å ha grunnskole
fra sitt hjemland
• Har ikke dokumentasjon
på dette
• Ikke rett til inntak til
videregående skole
• Realkompetansevurdering/
grunnskole for voksne
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MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE
Krav om lovlig opphold § 6-3
• Vilkår for inntak er at søkeren har lovlig opphold i Norge
• Ungdom som oppholder seg lovlig i landet mens de venter på å få avgjort
søknaden om oppholdstillatelse, har rett 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 påbegynt skoleår.

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 av autorisert
oversetter
• Dokumentasjonen må tydeliggjøre hvor mange år opplæringen gjelder 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
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,
oppfordres til å søke til Utdanningsforberedende år (UFA)
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SØKING TIL VIDEREGÅENDE SKOLE

•1. februar
•Søkere til Vg1 (som søker for første gang)
• Søkere fra 10.klasse:
• Overføres med resterende elever
• Trenger ikke dokumentasjon fra hjemland
• Søkere med dokumentasjon fra hjemland:
• Dokumentasjon må være oversatt til engelsk eller norsk av autorisert
oversetter
• Må framkomme land, skole og antall år

•Søkere til Vg2, Vg3 eller læreplass
• Trenger ikke sende inn div. dokumentasjon på nytt – dette har vi fra før
• Sender inn evt. ny oppholdstillatelse
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TILBUD
• UFA – Utdanningsforberedende år
• Vadsø og Alta
• Hammerfest og Kirkenes for få søkere

• Kombinasjonsklasse i Lakselv oppstart høst 2016
•
•
•
•
•
•

Modell fra Thor Heyerdal videregående skole
Samarbeid mellom Porsanger kommune og Finnmark fylkeskommune
Lakselv videregående skole og Voksenopplæringa i Porsanger
Tilbud stedlig ved Lakselv videregående skole
For minoritetsspråklig ungdom mellom 16-20 år
Mål om å ta grunnskoleeksamen – lovendring juni 2016

16

VIKTIGE NETTSIDER/RESSURSER

•NAFO – Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
• http://nafo.hioa.no/
• http://nafo.hioa.no/tospraklige-undervisningsopplegg/
• Tema morsmål – nettsted for morsmål og tospråklig fagopplæring.
Samling tospråklige undervisningsopplegg

•Udir – Utdanningsdirektoratet
• http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/ettertema/Minoritetsspraklige/

•FFK – Finnmark fylkeskommune
• http://www.ffk.no/
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FAGSAMLING 21.-22. september Alta
Fagsamling om nyankomne flyktninger – integrering og opplæring
• Påmeldingsfrist 4. september

• I forbindelse med det økte antall flyktninger som har kommet til
Norge, arrangerer Utdanningsdirektoratet fylkesvise samlinger for
å støtte kommunenes og fylkeskommunenes arbeid på
opplæringsområdet.
• Målgrupper er skoleledere og lærere i kommuner og
fylkeskommuner hvor det enten er barn og unge i mottak, eller
barn og unge som bosettes. PPT, ansatte på mottak og
skolehelsetjenesten er også invitert.
• https://www.berghansen.no/eventportal/?E=1844&A=59386&Att=0&WebNo=1&Sec
=kEbcjcjjjlbhicpC
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