FOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
Særskilt tilrettelegging i opplæringssituasjonen samt ved terminprøver og
eksamen
Navn: ............................................………

Fødselsnummer (11 siffer):...........................................

Klasse: ____________________________

Mobilnummer: ______________________________

Tiltak det søkes om

Hvilke fag søkes
det for

Utvidet tid ved heldagsprøver og eksamen (hele året)
Utvidet tid ved heldagsprøver og eksamen (pollensesongen)
Utvidet tid ved øktprøver (evt redusjon av omfang)
Opplesing av oppgaven (manuelt)
Muntlig prøve (istedenfor skriftlig, gjelder ikke norsk, eng. eller språk)
Muntlig fremføring i liten gruppe
Bruk av lydbøker/andre hjelpemidler
Hjelp til strukturering av skolearbeid

............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................

Tiltak innvilget
(Rådgiver setter kryss)









Overgang til delkurselevstatus, ønsker å slutte i følgende fag:…………………………………………………………………..

Annet, spesifiser:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Søknaden fylles ut i samråd med rådgiver. Behov for tilrettelegging må dokumenteres. Vedlagt er dokumentasjon fra:
.... lege

.... logoped/spesialpedagog

.…psykolog

…….vitnemålsansvarlig

.... PPT

.... rådgiver

…. andre, spesifiser:_________________________

Jeg ønsker tilrettelegging som skissert over. Jeg forplikter meg til å samarbeide med faglærere og kontaktlærer slik at
tilretteleggingen lar seg gjennomføre, og vet at tilbudet om tilrettelegging faller bort dersom jeg ikke følger opp mine
forpliktelser.
Søknadsskjemaet leveres skolens rådgivere/kontoret.
..............
Dato

.................................................…………
Underskrift elev

…………………………………………
Underskrift rådgiver

Søknaden må leveres innen utløpet av oktober i høstterminen og utløpet av februar i vårtermingen dersom tilrettelegging
skal settes i verk. Søknaden leveres til rådgiver.
INNVILGET SØKNAD GJELDER FOR ALLE SKOLEÅR VED FOSS VGS DERSOM IKKE ANNET ER
SPESIFISERT.

Osloskolen
Foss videregående skole

FOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
Etter forskrift til opplæringsloven § 3-29 er det mulig å søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen.
Heldagsprøver regnes som trening til eksamen, slik at prøvesituasjonen blir tilnærmet lik. Skolen gjør det
derfor mulig å søke om særskilt tilrettelegging også ved heldagsprøver.
Det kan ta litt tid før avgjørelsen foreligger. Det er derfor viktig at du søker innen fristen for den aktuelle
terminen. Kun i spesielle tilfeller vil en søknad innvilges etter at fristen har gått ut.
Skolen vil som regel kreve en erklæring fra sakkyndig (f.eks. lege). Om skolen fra tidligere har
dokumentasjon som du mener vil være dekkende, så vis til denne i søknaden. Hvis du er i tvil om skolen
har dokumentasjon fra tidligere, så kan du spørre på kontoret.
Pass på å fylle ut alle felter nøyaktig, slik at søknaden blir fullstendig. Hvis du har spesielle behov, beskriv
disse så konkret som mulig.
Avgjørelsen er å regne som et enkeltvedtak. Derfor kan du klage dersom du mener at den ikke er riktig. En
eventuell klage må være skriftlig og sendt innen tre uker etter at du ble gjort kjent med avgjørelsen. Ta
kontakt med skolens kontor hvis du trenger veiledning.

Osloskolen
Foss videregående skole

