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SKJEMA 5.7.4b - Til bruk for elev

SØKNAD OM TILPASSET SPRÅKOPPLÆRING
Elev:
Dato:

Klasse:
Kontaktlærer:

Morsmål:

Norsklærer:

Jeg har bodd i Norge siden: _____________________
Dato
 Jeg søker om å få særskilt språkopplæring i norsk.
 Jeg søker om å få særskilt språkopplæring i mitt morsmål.
 Jeg søker om å følge læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Jeg er klar over at det
ikke gis vurdering med karakter og at læreplanen ikke gir rett til vitnemål fra videregående skole.
 Jeg søker om å følge læreplan i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge.
 Jeg søker om fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål. Jeg er klar over at manglende vurdering
i sidemål kan være uheldig i forhold til videre utdanning eller i forhold til ansettelse i offentlige
stillinger i Norge.
BEGRUNNELSE (sett x):
Jeg har fremmedspråklig bakgrunn og får særskilt språkopplæring i norsk i videregående skole.
Jeg har ikke gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
Jeg har hatt rett til særskilt språkopplæring i norsk i ungdomstrinnet i grunnskolen.
Jeg har dokumenterte lærevansker som gjør at jeg har problemer med å greie begge målformene.
Andre årsaker:

VEDLAGT DOKUMENTASJON (sett x):
Bekreftelse på ankomstdato.
Bekreftelse på særskilt språkopplæring fra ungdomstrinnet i grunnskolen.
Sakkyndig dokumentasjon av sykdom, skade, dysfunksjon eller lærevansker.
Underskrift av elev:

Norsklærerens påtegning med dato/underskrift:
Faglærer i norsk er kjent med søknaden og begrunnelsen for denne.
Dato:

Underskrift:

Søknaden om særskilt språkopplæring i:
Norsk:

INNVILGES

Norsk:

AVSLÅS

Eventuell begrunnelse:

Morsmål: INNVILGES
Morsmål: AVSLÅS

Søknaden om å følge læreplan i grunnleggende norsk:

Eventuell begrunnelse:

INNVILGES
AVSLÅS

Søknaden om å følge læreplan i norsk
for elever i videregående opplæring med kort botid:

Eventuell begrunnelse:

INNVILGES
AVSLÅS

Søknaden om fritak for vurdering med karakter
i norsk sidemål:

Eventuell begrunnelse:

INNVILGES
AVSLÅS

Ålesund, _________
Dato

_______________________________
ass. rektor

TIL BRUK FOR TIL SKOLEN:
1. Norsklærer leverer søknad til tilretteleggingskoordinator.
2. Resepsjonen leverer kopi til: elev, norsklærer, fagansvarlig i norsk, tilretteleggingskoordinator, studierektor, konsulent
elevtjenesten og ephorte
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