Larvik Læringssenter

Søknad om opplæring i Kombinasjonsklassen
☐ Fornyet/utvidet grunnskoleopplæring 4A-1, 2. ledd og § 3-1 (KK-Fylket)
Fra VM eller lignende skole. Har vitnemål, men trenger mer grunnskoleopplæring.

☐ Grunnskoleopplæring for voksne, 16-20 år §4A-1(KK-Kommunen)
☐ Asylsøker?
Fornavn

Etternavn

Fødselsnummer

Adresse

Duf. nummer

Telefonnummer

Telefon foresatte

E-post

Foresatte, for og etternavn, for elever under 18 år

Bakgrunn
Fødeland

Morsmål

Når kom du til Norge? År

Er du norsk statsborger?

Skolegang i hjemlandet

Ja

Nei

☐

☐

Skolegang i Norge

Fullmakt/samtykke:
Jeg ______________________

og mine foresatte_____________________ er orientert

Elev ens navn

Foresattes navn

om tilbudet ved Kombinasjonsklassen om utvidet grunnskoleopplæring, og samtykker i deltakelse i
Kombinasjonsklassen. Jeg / vi gir også samtykke til evt. overføring av individopplysninger mellom
kommune og fylkeskommune.

Sted:_______________________

Dato:___________________________

________________________

__________________________

Underskrift (elev)

Underskrift (foresatt)

Larvik Læringssenter
Kombinasjonsklassen
Tlf.: 33 17 31 50

Postadresse
Postboks 2020
3255 Larvik

Besøksadresse
Hofsgt. 6
3257 Larvik

Larvik Læringssenter

Informasjon til deg som er elev (og dine foresatte):

FORNYET / UTVIDET GRUNNSKOLEOPPLÆRING
§ 4A-1, 2. ledd og §3-1:
Larvik kommune har et tilbud til sent ankomne minoritetsspråklige elever som har påbegynt sin
grunnskoleopplæring i løpet av 9. eller 10. trinn. Utvidet grunnskoleopplæring tilbys til de som har
behov for dette etter opplæringslovens § 4a-1, 2. ledd:
Kommunar og fylkeskommunar kan òg tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til dei som har rett
til vidaregåande opplæring etter § 3-1, men som har behov for meir grunnskoleopplæring for å kunne
fullføre vidaregåande opplæring.
Tilbudet gis i samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole i en «kombinasjonsklasse» og kan
gis i inntil 2 år, men man må søke hvert år. Hensikten med tilbudet er å sikre elever bedre faglig og
språklig grunnlag før de tar ut retten til videregående opplæring.

GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE
§ 4A-1:
De elevene som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik
opplæring jfr. Opplæringslovens § 4A-1.
De som er 16 til 20 år går i Kombinasjonsklassen på THVGS eller på Tollboden.
Elever over 20 år går på Voksenopplæringa i Nansetgata og må søke seg inn der, eget skjema.

FORBEREDENDE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
§ 6-8:
Skjema fra Vestfold Fylkeskommune. Skjema 5.
«Søknad om inntak for nyankomne minoritetspråklige søkere til videregående opplæring.»
Dette er ett søknadsskjema om inntak for minoritetspråklige elever som nylig har kommet til Norge,
(forskrift til Opplæringslovens § 6-8).
Dette er elever som har minimum 9 års skolegang fra før.
Dette er elever som har godkjent vitnemål fra hjemlandet.
Vedtaket kommer fra Fylket.
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