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Søknad om grunnskoleopplæring særskilt organisert for 
voksne skoleåret 2020/21.  
 
Grunnskole organisert for voksne er opplæring i fag som fører til 
grunnskoleeksamen. Jf. Opplæringsloven kap. 4A 
 
Søknadsfrist for hovedinntak i august, 01.04.20 
 

Hvem kan søke? Vilkårene etter § 4A 

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må søkeren 
oppfylle følgende fire vilkår: 

- være over opplæringspliktig alder 
- ikke ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 
- ha lovlig opphold i Norge 
- trenge grunnskoleopplæring 

De tre første vilkårene er absolutte, dvs. at alle tre vilkårene må være oppfylt, det 
fjerde og siste vilkåret beror på skjønn. Skolen kan bestemme at vilkår 4 vektlegges 
mest. 

Andre krav:  
- Du bør ha A2 på norskprøven for å begynne i grunnskole. 
- For å starte rett i grunnskole 2 bør du ha B1 på norskprøven og 

grunnleggende kunnskaper i engelsk, matematikk og naturfag. 
 
 

Søknadsskjema 
 
Etternavn 
 
 

Fornavn 

Adresse 
 
 

Postnummer og -sted 

Fødsels- og personnummer (11 siffer) 
 
 

Duf. nummer 

Mobiltelefon: 
 
 

Epostadresse: 

Morsmål: 
 
 

Andre språk: 
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Opplæringstilbud: 
Vi gir opplæring, på dagtid, i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og 
naturfag.  
Du kan velge opplæring i alle eller noen av fagene.  
 

Jeg søker om inntak på: (sett kryss) 

Grunnskoleklasse 1: 
(grunnskole over 2 år)  

 Fagønsker: 
 

Grunnskoleklasse 2: 
(grunnskole med eksamen 
på 1 år) 

 Fagønsker: 
 
 

 
 
 

Informasjonen i påmeldingen vil bli registrert og brukt til å gi deg svar på søknaden. 
Den vil bli lagret i skolens Visma-program og videre brukt formålstjenlig, i tiden du går 
på skolen. Når du søker vgs vil vi gi dem nødvendig informasjon som nivå på 
norskprøven og ditt navn. Hvis du ikke samtykker til dette må du gi beskjed når du 
søker grunnskoleopplæring. Påmeldingsarket vil bli makulert etter registrering. Du 
kan selv be om å bli slettet i programmet. 
 
Har du behov for mer informasjon ta kontakt med Bamble Voksenopplæring ved: 
Hilde Stiansen tlf. 920 24 345, epost: hilde.stiansen@bamble.kommune.no  
eller Gro Glenna Andersen tlf. 48 16 50 95 epost: gro.glenna@bamble.kommune.no  
 
Søknaden kan sendes som mail til:  gro.glenna@bamble.kommune.no 
Som brev til: Bamble kommune – VIVA, ved Gro Glenna Andersen, adr: Pb 80, 3993 
Langesund eller leveres i voksenopplæringen til: Gro, Hilde eller Margrethe. 
 
Klagemulighet: Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen 
innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og 
hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende 
deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til 
Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge 
 
 
Sted:_______________Dato:_________Signatur:__________________________ 

Tidligere skolegang:  
Sett kryss ved det som passer for deg. Legg ved dokumentasjon hvis du har det. 

Sett 
kryss 

Skole Antall år Fullført ja/nei Vitnemål? 

 Grunnskole 
Hvor: 

   

 Videregående skole 
Hva slag: 

   

 Annen utdanning 
Hva: 

   

mailto:gro.glenna@bamble.kommune.no


                                              VIVA 
                       In   Virksomhet for innvandring, voksenopplæring og aktivisering 
 

 
 


