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

Søknadsfrist 1. februar  

Vedleggsskjema til Vigo-søknad: Søknad om fortrinnsrett 2020–2021 

Ved siden av din søknad om videregående opplæring, sender du dette vedleggsskjemaet med nødvendig dokumentasjon til: 

Troms og Finnmark fylkeskommune
Utdanning Øst v/Inntak 
Postboks  701  
9815 Vadsø 

1. Personopplysninger

På www.vigo.no må du passe på at du krysser av «Søknad om fortrinnsrett». Søknadsfrist er 1. februar.  

2. Jeg søker om fortrinnsrett:

Til et særskilt utdanningsprogram på Vg1. 
På grunn av mine omfattende behov for spesialundervisning, kan jeg kun gå på ett bestemt utdanningsprogram, etter opplæringslovens forskrift § 6-15. 
Etter mitt samtykke skal kommunen innen 1. okt. ha meldt til opplæringsavdelinga om mine behov, for sakkyndig vurdering av PPT etter § 6-16. 

Med sterkt nedsatt funksjonsevne. 
På grunn av sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne, har jeg behov for særskilt tilrettelegging, etter § 6-17 (Vg1) eller § 6-30 (Vg2/Vg3). Etter 
mitt samtykke skal kommunen innen 1. okt. ha meldt til opplæringsavdelinga om mine konkrete behov for tilrettelegging. 

Med rett til opplæring i eller på tegnspråk. 
Jeg har etter opplæringslovens § 3-9 behov for bruk av tolk i en ordinær videregående skole, etter dens forskrift § 6-18 (Vg1) eller § 6-31 (Vg2/Vg3).  
Søker du til Vg1, sender opplæringsavdelinga henvisning til den fylkeskommunale PPT for sakkyndig vurdering. Kryss av hvilke alternativ du prioriterer høyest: 

Jeg søker om inntak til Vg1 med bruk av tolk i en ordinær videregående skole.  

Jeg søker om inntak til en knutepunktskole etter §§ 6-40 til 6-43. 

Med vedtak om utvidet tid på Vg__. 
Jeg har vedtak om utvidet opplæringstid, jf. opplæringsloven § 3-1 femte ledd, og jeg trenger enten ett år til på samme trinn eller søker til neste trinn, jf. forskrift 
i opplæringsloven § 6-19 (Vg1) eller § 6-32 (Vg2/Vg3). Hvis du ikke har et vedtak om utvidet opplæringstid, kan du søke om dette under neste felt (se nr. 3).  

Etternavn, fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): 

 E-postadresse:  Telefonnummer: 

Foresatte:   Telefonnummer: 

 Avgiverskole eller avgiverinstans:   Postnr:  Poststed: 

Kontaktperson i skolen eller instansen:   Telefonnummer: 

 Jeg har sendt inn søknad om videregående opplæring:  

Elektronisk på www.vigo.no  Manuelt per post til opplæringsavdelinga 



3. Søknad om vedtak om utvidet opplæringstid utover tre år (veiledende frist 31. desember)

4. Dokumentasjon som følger med søknaden

Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon og underskrift for å sørge for nok informasjonsgrunnlag i søknadsbehandlingen. Har du allerede gitt nødvendig 
dokumentasjon til opplæringsavdelinga, den videregående skolen eller fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), trenger du ikke å sende inn 
dokumentasjonen(e) på nytt. I slike tilfeller legger du en merknad om hvem du har gitt dokumentasjonen til.

5. Endelig mål med videregående opplæring

Jeg har enten rett til spesialundervisning, opplæring i eller på tegnspråk, eller opplæring i særskilt språkopplæring, og søker med dette om vedtak om utvidet 
opplæringstid på følgende: 

Jeg trenger mer tid til å nå mine opplæringsmål og søker om et 4. år i videregående opplæring, etter opplæringslovens § 3-1 femte ledd.  

Jeg trenger mer tid til å nå mine opplæringsmål og  søker om et 5. år i videregående opplæring, etter opplæringslovens § 3-1 femte ledd.  

Behovet for et ekstra skoleår må være grundig begrunnet i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten, og må sees i forhold til måloppnåelsene i IOP. Opplæringsavdelinga 
sender en henvisning til PP-tjenesten for en slik sakkyndig vurdering og behandler din søknad på bakgrunn av denne.  Du får svar på søknaden gjennom Altinn.  

Søker:  _________________________________________________________________ Sted og dato: _________________________________ 

Foresatte (hvis søker er under 15 år):  _________________________________________ Sted og dato: _________________________________ 

Skole eller PPT:  __________________________________________________________  Sted og dato: _________________________________ 

Sakkyndig vurdering fra PPT Enkeltvedtak om spesialundervisning  Individuell opplæringsplan (IOP) 

Karakterer fra siste termin Halvårsvurdering/årsrapport (siste)  Individuell plan (IP) 

Vedtak om utvidet tid  Andre vedlegg: __________________________________________________________ 

    Vitnemål, jf. §§ 4-34 eller 4-35 i forskrift.   Fag- eller svennebrev, jf. § 3-67 i forskrift.     Kompetansebevis, jf. § 4-36 i forskrift. 

6. Valg av utdanning

Du har rett til å bestemme over dine utdanningsvalg, etter barnelova § 32. Vi anbefaler likevel at du informerer dine foresatte om hva du søker på, og eventuelt 
diskuterer viktige spørsmål om dine skoleønsker både med foresatte og skolen, oppfølgingstjenesten (OT) eller pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT). 
Har du informert dine foresatte om din skolesøknad:

    Ja     Nei

7. Samtykke
Jeg samtykker til at avgiverskolen og andre aktuelle instanser kan gi nødvendige opplysninger til opplæringsavdelinga og den aktuelle PPT/skolen/bedriften til 
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 av mine personopplysninger, 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 fylke. 
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