Kragerø kommune
Enhet for Kompetanse og integrering
Kragerø Læringssenter

SØKNAD OM GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE
(gjelder voksne bosatt i Kragerø kommune, jf. Opplæringsloven § 4 A-1, 4A-2 og 4A-8)

Navn
Adresse
Tlf./mobil
Epost
Personnummer
Tidligere skolegang /arbeid
Grunnskole

Antall år

Annen skolegang/arbeid

Antall år

Kopi av evt. vitnemål og/eller utredning fra andre faginstanser legges ved søknaden.
Jeg søker om (kryss av)
(5 fag = fullverdig grunnskole)
Norsk
Matematikk
Engelsk
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Naturfag
Samfunnsfag
Tilleggsopplysninger

Jeg godkjenner at personer som har uttalt seg om meg i søknaden, kan gi disse opplysningene
(som er taushetsbelagt) videre. Dette gjelder kun opplysninger som er nødvendige for videre
behandling av søknaden.
Sted

Dato

Søkers underskrift
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Kragerø kommune
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Kragerø Læringssenter
Informasjon til deg som søker grunnskoleopplæring for voksne
Før du får tilbud om skoleplass blir du innkalt til en inntakssamtale med rådgiver og det
blir testing av ferdigheter i norsk, engelsk og matematikk. Testresultatene bestemmer
hvilket nivå du blir plassert på og opplæringstilbudet kan variere fra ett til to år.

Opplæringsloven § 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne
Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til
slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1. Retten til
opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført
grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.
Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.

Opplæringsloven § 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.
Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like
grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.
For opplæring etter denne paragraf gjeld § 5-1 andre ledd bortsett frå siste punktum, og
§§ 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande.
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Opplæringsloven 4A-8. Rådgiving
Vaksne med rett til opplæring etter §§ 4A-1 og 4A-2 har rett til rådgiving for å kartleggje
kva tilbod den vaksne har behov for.
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