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SØKNAD OM GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE 

Opplæringsloven §4A-1 og 4A-2 

Søknaden leveres Sjøvegan videregående skole.  Sjøvegan vgs. behandler søknaden på vegne av 

Salangen kommune.                                                                        SØKNADSFRIST: 1. mai 

 

 

Viser til veiledende inntaksregler i grunnskole for voksne s. 3 i søknadsskjemaet. 

 

Personalia 

Etternavn 

 

Fornavn Mellomnavn 

Fødselsnummer (11 siffer) 

 

DUF: 

Bostedsadresse 

 

Gate/vei 

 

Postnummer                             Poststed 

Bostedskommune 

Nasjonalitet / Morsmål 

 

Telefon mobil E-post 

 

 

 

Søknaden gjelder (sett kryss) 

            
       Søknad om grunnskoleopplæring for voksne (GRO3, GRO4 og GRO5) 

       jf. Opplæringsloven § 4A-1 §4A-2 

 Søknad om enkeltfag på grunnskolenivå 

      Engelsk 

          Norsk eller Grunnleggende norsk for språklige minoriteter 

          Matematikk 

          Naturfag 

          Samfunnsfag 
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Merknad / spesielle behov (viktig informasjon fra søker til skolen).  

Uttalelse fra PPT etc. 

            
    

 

 

 

 

     

 

 

Tidligere skolegang (sett kryss) (skolegang må dokumenteres) 

 Grunnskole (fra Norge eller annet land) 

 1-3-år  

 4- 7 år 

 8 – 9 år 

 

 Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere  

    Bestått A1 

       Bestått A2 

       Bestått B1 

       Bestått B2 

       Bestått 50 timer samfunnskunnskap 

 

 

 

 

Søkerens underskrift 

Sted og dato 

 

Sign. 
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Veiledende regler som gjelder inntak: 

1. Søker må ha rett til grunnskole for voksne iht. Opplæringsloven §4A-1 eller 4A-2.  

2. Søker må være bosatt i Salangen kommune eller at søkers folkeregistrerte kommune 

har avtale med Salangen kommune om tilbud om grunnskole for voksne. 

3. Søker som ikke har bestått opplæring tilsvarende læreplanmålene på mellomtrinnet i 

grunnskolen i fagene samfunnsfag, matematikk, engelsk og naturfag blir plassert i 

gruppe GRO1, GRO2 eller GRO3. Det samme gjelder søkere som ikke har bestått 

Norskprøve nivå A2.  

4. Søkere må ha bestått alle fag i GRO4 eller tilsvarende nivå for å få plass i GRO5. 

5. Det forventes at søkere som tas inn i grunnskole for voksne gjør sitt ytterste for å 

gjennomføre opplæringa iht. regelverket som gjelder. Manglende oppfølging, høyt 

udokumentert fravær, manglende innleveringer etc., kan i verste fall føre til bortvising 

fra opplæringen, jfr. Opplæringsloven §4A-9 Bortvising.  

6. Grunnskole for voksne er ikke et tilbud for personer med fullført videregående 

opplæring.  

 

 


