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SØKNAD OM GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE
(gjelder personer bosatt i Berg kommune) (Jevnfør Opplæringsloven §4a-1)

Personalia
Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Fødselsdato

Evt elevnr. ved JLS

Tlf:

E-post
Morsmål

Når kom du til Norge?

Norskkurs du har gjennomført:
Antall timer

Hvor?

Har du bestått norskprøve?
Ja □
Nei □
Hvilken:

Tidligere utdanning
Grunnskoleutdanning: Hvor mange år? …………………
Videregående skole: Hvor mange år?
Kan du skaffe vitnemålet ditt fra hjemlandet? Ja □
Nei □
Har du vitnemålet ditt fra Grunnskoleutdanning/videregående skole her i Norge? Ja □

Når ønsker du å følge kurs? Dag □
Hvilke fag ønsker du opplæring i ?
Norsk
□
Samfunnsfag □
Engelsk
□
Matematikk □

Naturfag

Kveld □

Nei □

Ne* □

□

Hvorfor ønsker du grunnskole-opplæring?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Underskrift

Sted/dato

Besøksadresse:
9385 Skaland

Søkers underskrift

E-postadresse:
postmottak@berg.kommune.no

Telefon:
77 85 90 30

Telefaks:
77 85 90 01

Bankgiro:
4808.07.00469
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Dokumentasjon/vedlegg
Hvis du har bestått Norskprøve 2 eller 3, muntlig og/eller skriftlig legger du ved kopi av
prøvebeviset.
Hvis du har papirer på skolegang fra hjemlandet, legger du ved kopier av disse.
Du må også kunne dokumentere gyldig opphold i Norge og dokumentasjon på tuberkulin-test.
Kryss av for hvilke vedlegg du legger med søknaden
Prøvebevis fra norskprøve 2

□

Kopi av dokumentasjon av tidligere skolegang

□

Prøvebevis fra norskprøve 3

□

Dokumentasjon på lovlig opphold

□

Tidligere utdanning er vurdert av
Nokut
□
Samordna Opptak
□
Rogaland Fylkeskommune □
Til bruk for Johannes Læringssenter
Skoleår
Saksbehandler
Grunnskolerett etter §4A-1

□

Sted/dato

Underskrift

Ekasys elevnummer

Søknad sendes eller leveres til:
Berg kommune, Tjeneste for integrering, 9385 Skaland

Informasjon til deg som søker grunnskole
Søkere som ikke har fullført 9 år grunnskole og/eller som har behov for grunnskole fordi
utdanningen fra hjemlandet ikke er tilstrekkelig, kan søke.
Opplæringen er gratis.
Før du får tilbud om skoleplass, blir du innkalt til skriftlig test i norsk, engelsk og matematikk.
Testresultatene dine bestemmer hvilket nivå du blir plassert på. Hvis testene viser at du har
mangelfulle kunnskaper i norsk, vil du få tilbud om grunnskoleopplæring i kombinasjon med
norskopplæring. Grunnskoleutdanningen tar vanligvis 2-3 år.

Besøksadresse:
9385 Skaland

E-postadresse:
postmottak@berg.kommune.no

Telefon:
77 85 90 30

Telefaks:
77 85 90 01

Bankgiro:
4808.07.00469

