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Søkere med særskilte behov

Inntakskonferanse 4.des 2019



Fritak fra vurdering med karakter i 

grunnskolen
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Grunnskolen/ 
småskole/mellomtrinn

Vurdering av elevens 
opplæringsbehov? § 1-

3 eller § 5-1?

PPT/Sakkyndig vurdering 
– mål for lavere trinn –

reduksjon av mål

Vedtak 
spesialundervisning

Ungdomsskolen: mangler 
grunnlag for å følge 

ordinære mål

Spesialundervisning

Fritak fra vurdering med 
karakter

Fritak fra eksamen



Konsekvenser for videregående opplæring?

• Grunnlag for inntak til videregående opplæring?

• Grunnlag for vurdering og måloppnåelse i videregående opplæring?

• Mulighet for ordinært vitnemål/fagbrev? 

Forskrift til Opplæringslova § 3-20.Fritak frå vurdering med karakter for elevar med 

individuell opplæringsplan

Elevar i vidaregåande opplæring kan ikkje få fritak frå vurdering 

med karakter sjølv om dei har individuell opplæringsplan i eit fag.



1.Oktobermelding
Forskrift til Opplæringslova § 6-15, 4.ledd

Forskrift til Opplæringslova § 6-17, 4.ledd

Etter samtykke fra elev/foresatt skal kommunen melde i fra til fylkeskommunen 

innen 1.oktober elever som antas å ha behov for å søke om fortrinnsrett.

• Særskilt utdanningsprogram § 6-15:

– Kommunen må etter samtykke fra søkeren innen 1.oktober melde søkeren til fylkeskommunen 

for en sakkyndig vurdering etter § 6-16 fra PPT i fylkeskommunen. Kommunen må legge ved 

siste enkeltvedtak om spesialundervisning med sakkyndig vurdering. 

– https://www.ffk.no/_f/p10/ie6f377e4-16de-42d3-9aaf-6df620c3e1b0/melding-om-behov-for-vurdering-av-

fortrinnsrett-til-sarskilt-utdanningsprogram-2020-2021.pdf

• Sterkt nedsatt funksjonsevne § 6-17:

– Kommunen skal innen 1.oktober hvert år, på bakgrunn av samtykke fra søkeren, melde fra til 

fylkeskommunen om elever på 10.trinn som har sterkt nedsatt funksjonsevne, og så fullfører grunnskolen det 

aktuelle skoleåret.

– https://www.ffk.no/_f/p10/ia6829913-6608-444c-94a8-f4ecd2676d92/melding-om-avgangselever-med-sterkt-

nedsatt-funksjonsevne-2020-2021.pdf

.

https://www.ffk.no/_f/p10/ie6f377e4-16de-42d3-9aaf-6df620c3e1b0/melding-om-behov-for-vurdering-av-fortrinnsrett-til-sarskilt-utdanningsprogram-2020-2021.pdf
https://www.ffk.no/_f/p10/ia6829913-6608-444c-94a8-f4ecd2676d92/melding-om-avgangselever-med-sterkt-nedsatt-funksjonsevne-2020-2021.pdf


Fortrinnsrett

• Søknadsfrist 1.februar

• § 6-15: Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram

• § 6-17: fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

• § 6-18: rett til opplæring i eller på tegnspråk etter § 3-9 oppl.lova

• § 6-19: søkere med vedtak om utvidet tid



Særskilt utdanningsprogram § 6-15 i forskiften

• Søkeren må ha et omfattende behov for spesialundervisning

- må foreligge enkeltvedtak om spesialundervisning på 10.trinn (jf rundskriv)

• Særlige behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram 

Merk hvilket utdanningsprogram!

• Kommunen skal melde disse søkerne til fylkeskommunen innen 1.oktober

- kommunen må legge ved siste enkeltvedtak med sakkyndig vurdering.

- kommunen skal også gjøre rede for:

a)vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket og hvorfor 

kommunen mener vilkårene for et særskilt utdanningsprogram er 

oppfylt.

b) tidligere enkeltvedtak

c) hva vanskene betyr for videregående opplæring

• Gir ikke rett til inntak ved en spesiell skole, bare til et særskilt utdanningsprogram.

• Om søkeren sannsynligvis kan fullføre tre utdanningsprogram, har søkeren ikke rett 

til slikt inntak.



Sterkt nedsatt funksjonsevne § 6-17 i 

forskriften:

• Rett til spesialundervisning og som har sterkt nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne

• Kan tas inn ved en skole som er spesielt tilrettelagt

– Fylkeskommunen må vurdere om det er tungtveiende grunner for inntak ved en bestemt skole, men 

ingen automatisk rett til inntak ved en bestemt skole.

• Rett til ett av tre valgte utdanningsprogram

• Kommunen skal melde fra om slike søkere innen 1.oktober (eget skjema)



Rett til opplæring i eller på tegnspråk, § 6-18 i 

forskift til Opplæringslova

• Sakkyndig vurdering av behovet

– Skal også vurdere om det er tilleggsvansker som gir behov for spesialundervisning.



Søkere med vedtak om utvidet tid, 

§ 6-19 i forskrift til Opplæringslova

• Gjelder elever som har enkeltvedtak om utvidet tid og som trenger flere år på Vg1 (eller 

Vg2/vg3)



Individuell vurdering
• Søknadsfrist 1.februar

• § 6-22 (vg1)/§ 6-35(vg2/3): søkere som har rett til spesialundervisning, 

og som mangler vurdering med karakter i mer enn halvparten av 

fagene.

• § 6-24: søkere uten tallkarakterer eller uten sammenlignbart 

karaktergrunnlag

• § 6-25 (vg1)/§ 6-38(vg2/3): søkere som av andre særlige grunner må 

behandles individuelt.

• § 6-26: søkere uten vurdering med karakter i halvparten av fagene.



Søkere som av særlige grunner må 

behandles individuelt (§§ 6-25, 6-38)

• Omfatter svært få søkere

• Sikkerhetsventil ved særlige forhold og tungtveiende grunner, som taler for at søker f.eks. 

må plasseres på en bestemt skole.

• Dette kan f.eks. være søkere som er plassert av barnevernet på institusjon/i fosterhjem, 

utmattelsessyndrom, har omsorgsansvar etc

• Det skal foreligge dokumentasjon, f.eks henvisning fra barnevern eller dokumentasjon fra 

leger/psykolog.



Inntak av søkere med fortrinnsrett

• De som har fortrinnsrett tas inn først.
– Rekkefølge:

• Særskilt utdanningsprogram

• Sterkt nedsatt funksjonsevne

• Rett til opplæring i eller på tegnspråk

• Vedtak om utvidet tid

• Søkere som av andre særlige grunner må behandles individuelt (disse søkerne har ikke rett til 
inntaksvedtak før hovedinntaket)

• De som har fortrinnsrett skal ikke konkurrere med sine karakterer.
– Gjelder de som har karakter i halvparten av fagene eller flere

– Gjelder også de som har behov for spesialundervisning

• De som mangler karakter i halvparten av fagene eller flere
– Inntak etter individuell vurdering

– § 6-22 i forskriften sier:

• «fylkeskommunen må sikre at søkjaren sin rett til å bli teken inn til eit av tre valde
utdanningsprogram blir oppfylt, jf. Opplæringslova § 3-1.»



Andre elever med spesialundervisning eller annen 

tilrettelegging fra grunnskolen:

• Søknadsfrist 1.mars, konkurrerer med karakterer/poeng

• med overgangsskjema!



Behandling av søknaden

• Inntakskontoret fatter vedtak om inntak ihht. forskrift til opplæringsloven

– Enkeltvedtak med klagerett

– Søkere kan ikke klage på skoleplassering, jf. § 6-10 i forskriften

• Klageinstans

– I henhold til § 5-10 (jf. § 15-2) er det kun ved søknad om fortrinnsrett til et 

særskilt utdanningsprogram som skal behandles av Fylkesmannen i Troms 

og Finnmark

– Resten går internt i fylkeskommunen ihht. § 28 i Forvaltningsloven.

• Alle søkere til VG1 må føre opp tre ønsker i prioritert rekkefølge, jf. § 6-9 i 

forskriften
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Tffk.no fra 01.01.20:

- felles nettside, skjema ligger fortsatt samlet under “utdanning øst”

- skjema forblir uendret for kommende skoleår

Skjema: https://www.ffk.no/opplaring/skjema/ (blir samme skjema 

for kommende skoleår, på TFFK nettside)

https://www.ffk.no/opplaring/skjema/
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