
Unntatt offentlighet jf. offl. § 13 / fvl. § 13. 

Søknad om å være prioritert gjesteelev i Utdanning Øst (Finnmark) for skoleåret 2020----2021 
Dette skjemaet med vedlegg sender du til Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning Øst v/inntak, Postboks 701, 9815 Vadsø.  

1. Personopplysninger

Etternavn, fornavn: Fødselsnummer (11 siffer):  

E-postadresse: Telefonnummer:  

Jeg har sendt inn søknad om videregående opplæring til Finnmark på www.vigo.no innen frist:  Ja Nei 

2. Årsaken(e) til søknaden om å være prioritert gjesteelev 

Jeg søker om videregående opplæring i Finnmark på grunn av sterke sosiale eller pedagogiske grunner (legg ved relevant dokumentasjon).  

Jeg har rett til opplæring i samisk og har behov for å gå på skole i Finnmark for å få opplæring i eller på samisk, eller i særskilte samiske fag.  

3. Beskriv kort om hvorfor du søker om å være prioritert gjesteelev til skoletilbudet/ne du har søkt om

4. Dokumentasjon som er lagt ved søknaden
Søknader som ikke har vedlagt relevant dokumentasjon avslås. 

Dokumentasjon fra Barnevernet Dokumentasjon fra institusjon Uttalelse fra lege, psykolog, BUP, eller annen
medisinsk instans 

Dokumentasjon på rett til opplæring i samisk jf. opplæringsloven § 6-3 Andre vedlegg:  

5. Samtykke
Jeg samtykker til at avgiverskolen og andre aktuelle instanser kan gi nødvendige opplysninger til Troms og Finnmark fylkeskommune, med 
opplæringsavdelinga og den aktuelle skolen, ved formålet om inntaksbehandling og tilrettelegging av opplæringen. Jeg samtykker til at denne søknaden 
arkiveres sammen med vedlegg og sakspapirer i min elevmappe i fylkeskommunens arkivsystem. Jeg er kjent med at jeg har rett til innsyn, retting og sletting, 
etter personopplysningsloven § 18, § 27 og § 28. Jeg er kjent med at det kan legges ved egne uttalelser, at det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og at 
jeg har rett til å trekke tilbake samtykket. Les mer om din rett til personvern på nettsiden til Troms og Finnmark fylkeskommune. 

………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Sted og dato  Søkerens underskrift 

Vertsfylket saksbehandler og avgjør om det foreligger særlige grunner i søknaden. Vertsfylket skal ta inn gjesteelever på søkte tilbud, dersom det er ledig kapasitet. Dersom det ikke er 
ledig kapasitet, gjør fylkeskommunen vedtak om avslag. Blir din søknad innvilget, konkurrerer du om skoleplass på lik linje med andre søkere fra Finnmark. Ved avslag på søknaden, kan 
du klage til vertsfylket, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-4. Det er hjemfylket som har plikten til å oppfylle din rett til videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 13-3. 

 Søknadsfrist 1. mars 
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