OVERGANGSSKJEMA MELLOM VIDEREGÅENDE SKOLER
2016-17
UNNTATT LOV OM OFFENTLIGHET I FORVALTNINGEN §13

Dette skjemaet er IKKE en søknad om spesialundervisning. Søknad om
spesialundervisning fremmes når du har begynt på videregående
skole.
ETTERNAVN,FORNAVN:

FØDSELSDATO:

ADRESSE:

HJEMKOMMUNE:

PERSONNUMMER:

TELEFON:
FORESATTE

FORESATTE
KONTAKTPERSON
AVGIVERSKOLE:

AVGIVERSKOLE:

TELEFON KONTAKTPERSON:

OPPLYSNINGER OM SØKNAD(Skjema sendes 1.ønske)
ØNSKE NR

UTDANNINGSPROGRAM,KURS

VIDEREGÅENDE SKOLE

1
2
3

PRESENTASJON AV ELEVEN (Motivasjon, sterke sider, interesser)

PRESENTASJON AV ELEVEN(utfordringer eks lærevansker,

lese/skrivevansker,

matematikkvansker, atferd , helseproblemer etc)

TILRETTELEGGINGSTILTAK OG/ELLER SPESIALUNDERVISNING I
VIDERGÅENDE SKOLE
FAG

SPESIALUNDERVISNING
M ENKELTVEDTAK
SETT KRYSS

GRUPPE/TOLÆRER/ENETIMER/ASSISTENT/MENTOR/
ANNET

AVVIK FRA
LÆREPLAN

TEKN.HJELPEMIDLER

TILTAK
PRØVER/EKSAMEN

UTFYLLENDE INFORMASJON,ANDRE TILTAK:

AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE
SANNSYNLIGE BEHOV FOR SPESIALUNDERVISNING ELLER
TILRETTELEGGING I VIDEREGÅENDE SKOLE
Beskrivelse av tiltak man mener det kan være behov for i videregående skole

SANNSYNLIG MÅL FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING:
Hva er elevens mål ?(Fagbrev/lærekandidat/studiekompetanse/grunnkompetanse)

UTFORDRINGER I ELEVENS HVERDAG som har betydning for skolegangen(helsesosialt-økonomisk etc)

FRAVÆR I VIDEREGÅENDE SKOLE,TERMINKARAKTERER:
Vg1

dager

timer

Behov for oppfølging av fravær?

Vg2

KARAKTERER FRA VG1 og VG2 LEGGES VED

SAMTYKKE
Det er eleven selv som skal gi samtykke når den har fylt 15 år.
Formålet med samtykket er at grunnskolen og videregående skole skal kunne legge til rette for en
god overgang. Informasjonen vil bli brukt til planlegging av opplæringa i videregående
skole(timeplaner, bruk av lærere, assistenter, rom , hjelpemidler etc)

Jeg samtykker med dette til at ……………………videregående skole kan formidle informasjon til den
videregående skole jeg søker skoleåret 2016-17. Samtykket innebærer også at videregående skole
kan kontakte …………………… videregående skole. Samtykket gjelder disse opplysningene:
-

Informasjon om lærevansker, diagnoser som har betydning for opplæringa i vgs.

-

Informasjon om tilretteleggingstiltak og spesialundervisning i videregående skole

-

Sakkyndige rapporter, uttalelser fra PPD.

Samtykket omfatter ikke helseopplysninger. Det må du gi et eget samtykke om. Du har rett til innsyn
i dine egne opplysninger, og du kan kalle tilbake samtykket på ethvert tidspunkt.

STED, DATO:
UNDERSKRIFT:
-------------------------------ELEV

--------------------------------FORESATTE

----------------------------AVGIVERSKOLE

