Søknad om opptak
Jeg søker plass på:

for skoleåret 20 ..... - ......

(Skriv inn eventuelt to valg, prioritert som 1 og 2)

Søknadsfrist er 30. mars. Ved ledige plasser, vil det bli gjennomført nytt inntak 15. mai. Dersom det fortsatt
er ledige plasser etter andre gangs opptak, vil det bli gjennomført fortløpende opptak frem til 1. oktober.
Vg3 Påbygg til generell
studiekompetanse for
yrkesfaglige
utdanningsprogram

Vg1 Service og samferdsel
Vg2 Salg, service og sikkerhet
Vg2 IKT-servicefag

Vg1 Elektrofag
Vg2 Data og elektronikk
Vg3 Dataelektroniker

Det tas forbehold om at søkerinteressen er tilfredsstillende for de ulike tilbudene.
Har du tidligere vært elev ved skolen? Ja

Nei

Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnr. (11 sifre):

Adresse:

Postnummer og sted:

Telefon/mobil:

e-post:

Hjemstedskommune og fylke:

Morsmål:

Bolig i skoletiden:
Dersom du ønsker å søke om plass på en av våre elevhybler finner du eget søknadsskjema på www.krokeide.vgs.no
Oppgi begrunnelse for søknad av elevhybel.
Hvor fikk du først vite om Krokeide vgs?:

Nærmeste pårørende:
Navn:			................................................................................................................................................................................
Adresse:			................................................................................................................................................................................
Telefonnummer.:		

................................................................................................................................................................................

Bakgrunn for søknaden og målet med opplæringen:
(Søker oppfordres til å gi opplysninger og dokumentasjon i samsvar med prioriteringer i gjeldende
inntaksreglement for skolen, punkt 6.)
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Tidligere skolegang:
År

Skole

Linje/fag

Fullført

Dersom det ikke er nok plass, vis til øvrig utdannelse i en vedlagt CV.

Tidligere yrkeserfaring:
År

Yrke

Varighet

Dersom det ikke er nok plass, vis til øvrig yrkeserfaring i en vedlagt CV.

Vedlegg til søknaden:
•

Dokumentasjon/utredning fra spesialhelsetjenesten, OT/PPT, BUP, DPS, behandlingssted, psykolog, NAV
eller lignende
Det er en forutsetning for inntak ved skolen at eleven kan dokumentere behov for tilrettelagt opplæring og/eller 		
diagnose.

•

Realkompetansevurdering

•

Vitnemål, kompetansebevis/karakterutskrifter fra grunnskole/videregående skole

•

Eventuelle attester og CV fra jobb/praksis

For alle søkere unntatt ungdom med rett til videregående opplæring, er det en forutsetning for inntak at hjemfylket
har vurdert søkers realkompetanse. Er du over 18 år må ungdomsrett bekreftes av Opplæringskontoret i hjemfylket.
Trenger du å vite mer om realkompetansevurdering, se våre nettsider: www.krokeide.vgs.no
Kopi av vitnemål/kompetansebevis fra grunnskole og evt. videregående skole SKAL legges ved. CV KAN legges ved.

Vi gjør oppmerksom på at Krokeide VGS. ikke driver med behandling.
Det forutsettes at behandlingstilbudet eleven har idag eksternt vurderes videreført ved eventuelt opptak ved skolen.

Ved å skrive under på søknaden, gir søker samtykke til at sensitive opplysninger blir gitt til skolen.
Skolen vil bruke opplysningene i det tverrfaglige samarbeidet. Opplysningene vil
bli behandlet konfidensielt. Ta gjerne kontakt med skolen hvis det er spørsmål i forbindelse med utfylling
av søknaden.
Jeg bekrefter med dette at jeg har lest og at jeg er innforstått med skolereglementet for Krokeide
VGS.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		

Sted og dato				

...................................... ....................................

Søkers underskrift 		

				
			
Send søknaden via post til:
			
Krokeide videregående skole
Telefon: 55 10 87 00
Korsnesveien 70			
Telefaks: 55 10 87 01
5244 FANA

E-post: firmapost@krokeide.vgs.no
Web: www.krokeide.vgs.no			

