Voksenopplæringa

Søknadsskjema til
grunnskole for voksne
Skoleår:______________
Informasjon til deg som søker grunnskole
De som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring jfr.
Oppl.loven § 4A-1.
Voksne med rett til slik opplæring har også rett til rådgivning for å kartlegge hva slags tilbud den voksne
har behov for jfr. oppl.loven § 4A-8.
Opplæringen er gratis.
Opplæringen skal være tilpasset. Før du får tilbud om skoleplass, vil du bli innkalt til kartlegging i norsk,
engelsk og matematikk. Resultatene dine bestemmer på hvilke nivå du blir plassert.
Personlige opplysninger
For- og etternavn

Fødselsnummer

Adresse

Duf. nummer

Telefon nummer

Telefon foresatte

Epost

Foresatte for- og etternavn

Fylles ut av minoritetsspråklige søkere
Fødeland

Morsmål

Når kom du til Norge?
Dato:

Er du norsk statsborger?
Ja 
Nei 

Norskkurs, antall timer:

Opplæringssted:

Har du bestått norskprøve
Ja 
Nei 

Hvilken (Legg ved kopi av dokumentasjon på bestått norskprøve)

Antall skoleår i hjemlandet

Sted

Hvilke utdanning

Tidligere skolegang i Norge (hvis du har dokumentasjon, legger du den ved søknaden)
Skoleslag
Grunnskole

Hvilke skole

Antall år

Videregående skole
Høyere utdanning
Annet

Larvik læringssenter
Avd. Voksenopplæringa
Tlf.: 33171340

Postadresse
postboks 2020
3255 Larvik

Besøksadresse
Nansetgt. 5
3256 Larvik

Arbeidserfaring
Arbeidssted

Stilling/Yrke

Stillingsstørrelse (% eller timer pr. uke)

Innsøkende instans (Hvis du ikke søker selv): Kontaktperson
Skole/Institusjon

Adresse

Kontaktperson:

Tlf:

Hvilke fag ønsker du opplæring i og hva tenker du å bruke opplæringen til
Du kan velge ett eller flere fag.
Dag
 Norsk
 Samfunnsfag
 Engelsk
 Naturfag
 Matematikk
 Annet

Kveld
Dersom du av ulike grunner ikke kan ta imot tilbud om undervisning på
dagtid, vil kveldsundervisning være et alternativ?
Ja 
Nei 

Kompetansevurdering
Noen voksne har mye kompetanse fra arbeid eller skolegang som ikke er dokumentert/godkjent.
De kan søke om å få godkjent hele eller deler av grunnskolefag gjennom kompetansevurdering
 Ja, jeg ønsker å bli kompetansevurdert i følgende fag:

Dokumentasjon/vedlegg
Hvis du har bestått Norskprøve 2 eller 3, muntlig og/eller skriftlig, legger du ved kopi av prøvebeviset.
Søkere som ikke er norske statsborgere må også legge ved kopi av oppholdstillatelsen i passet.
Søknader som mangler nødvendig dokumentasjon blir ikke behandlet før dokumentasjon er levert.
Kryss av for hvilke vedlegg du leverer
 Bostedsbevis
 Kopi av prøvebevis fra norskprøve
 Kopi av oppholdstillatelsen i passet

Underskrift

Sted/dato

Søkerens underskrift

Merknader

Søknaden sendes:
Larvik læringssenter avd. Voksenopplæringa, Postboks 2020, 3255 Larvik
eller leveres:
Larvik læringssenter avd. Voksenopplæringa, Nansetgata 5, 3256 Larvik
Larvik læringssenter
Avd. Voksenopplæringa
Tlf.: 33171340

Postadresse
postboks 2020
3255 Larvik

Besøksadresse
Nansetgt. 5
3256 Larvik

