Osloskolen

Søknad om inntak til videregående
opplæring ved Eikelund, Kongsskogen og
Kirkeveien videregående skoler
Søknadsfrist 1. februar.

1. Søker (alle felt må fylles ut)
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnummer (11 siffer):

Adresse:

Postnr./sted:

Bydel:

Telefon:

E-post:

2. Innsøkende instans (alle felt må fylles ut)
Skole/institusjon:
Postadresse:

Postnr/sted:

Kontaktperson:

Telefon til kontaktperson:

E-post til kontaktperson:

3. Behandlende instans (alle felt må fylles ut) Oppgi behandler som skal ha oppfølgingsansvar
Institusjon:
Postadresse:

Postnr/sted:

Etternavn:

Fornavn:

Telefon til kontaktperson:

E-post til kontaktperson:

4. Søker om plass ved, sett opp skolene i prioritert rekkefølge fra 1 til 3
Eikelund videregående skole

Kongsskogen videregående skole

Kirkeveien videregående skole

5. Søker følgende utdanningsprogram/opplæringstilbud, i prioritert rekkefølge fra 1 til 4
Eikelund videregående skole

Deltidselev jf. forskrift til opplæringsloven § 6-5

Kongsskogen videregående skole
Fulltidselev eller deltidselev jf. forskrift til
opplæringsloven § 6-5

Kirkeveien videregående skole

Privatist jf. forskrift til opplæringsloven § 3-10

Vg1 Helse- og oppvekstfag (over 2 år)

Vg1 studiespesialisering

6 fag til generell studiekompetanse
(23/5 regelen)

Vg1 Kunst, design og arkitektur
(over 2 år)

Vg2 studiespesialisering

Fellesfag yrkesfag Vg1 + Vg2

Påbygg til generell studiekompetanse
Vg3 (over 2 år)

Vg3 studiespesialisering

Enkeltfag (spesifiser)

6 fag til generell studiekompetanse
(23/5regelen) (over 2 år)

6. Dokumentasjon og vedlegg:
Følgende relevant dokumentasjon av nyere dato må vedlegges søknaden
Dokumentasjon om at søkeren er i behandling for psykiske vansker (gjelder Kongsskogen og Eikelund).
Dokumentasjonen må inneholde informasjon om søkerens vansker og behov knyttet til opplæringen.
Se veiledning på skolens hjemmeside.
Dokumentasjon om at søkeren er i behandling for psykiske vansker og/eller rusavhengighet (gjelder Kirkeveien).
Dokumentasjonen må inneholde informasjon om søkerens vansker og behov knyttet til opplæringen.
Se veiledning på skolens hjemmeside.
Vitnemål, kompetansebevis, karakterutskrift.
Dersom det foreligger: Søkerens aktivitetsplan fra NAV eller en individuell plan (IP).
Dersom søkeren har hatt spesialundervisning: Sakkyndig vurdering fra PPT, siste IOP og siste årsrapport fra
spesialundervisningen
Aktuelle søkere blir innkalt til en obligatorisk kartleggingssamtale. Samtalen er en del av dokumentasjonsgrunnlaget for
videre saksbehandling.

7. Søknadsgrunn og din motivasjon for å begynne på tilbudet – gi en kort redegjørelse

Søkeren gir herved sitt samtykke til at skolen, uten hinder av taushetsplikten, kan innhente informasjon og
samarbeide med de instanser som gir uttalelser til denne søknaden.

Sted og dato

Søkerens underskrift

Søknaden sendes til:
Utdanningsetaten
Postboks 6127 Etterstad,
0602 OSLO
Konvolutten skal merkes med: “Søknad om skoleplass Kirkeveien, Eikelund og Kongsskogen vgs”. Søknader med vedlegg
mottatt innen fristen vil bli prioritert. Aktuelle søkere vil bli innkalt til en kartleggingssamtale. Forventet svar på søknaden
er medio mai.
Osloskolen
Utdanningsetaten
Oslo kommune

Besøksadresse:
Grensesvingen 6, 06 Oslo
Postadresse:
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Telefon: +47 21 80 21 80
postmottak@ude.oslo.kommune.no
Org.nr.: 976820037
oslo.kommune.no

