SØKNAD OM Å SLUTTE I ELLER MELDE SEG AV FAG
Elevens navn: ______________________________________________________________
Fødselsnr. (11 siffer): _____________________________
Klasse: _____________
Alle elever som er tatt inn til videregående opplæring, er tatt inn som helkurselever, jfr Opp.l..§ 3-1. Alle
heltidselever skal normalt følge opplæringen i alle fag slik det er fastsatt for hvert programområde, jfr.
forskriftens § 1-2. I flg.rundskriv KMA 41-2011 har ikke heltidselever adgang til å melde seg av fag, med
følgende unntak som eleven må søke på. Eleven beholder sin status som heltidselev i alle disse tilfeller.

Sett kryss:
☐ Valgfritt programfag ved studieforberedende utdanningsprogram
(Må være et fag skolen ikke kan tilby, eller valgt programfag medfører timeplankollisjon.)

Programfagkravet/timetallkrav skal oppfylles ved å ________________________
☐ Fremmedspråk
(Elever ved studieforberedende utdanningsprogram kan melde seg av fremmedspråk for å avlegge privatisteksamen i et annet språk som skolen ikke kan tilby, i utgangspunktet ment for elever som ønsker å ta sitt morsmål
i stedet for fremmedspråk.)

Nytt fremmedspråk vil være _____________________________________ _____________
☐ Planlagt omvalg
(Elever som mener de har begynt på feil utdanningsprogram og som ønsker å gjøre et omvalg og ta samme trinn
om igjen neste skoleår, kan søke om å få melde seg av fag som ikke er relevant for neste års opplæring.)
Rådgiver har informert om mulig konsekvenser av et slikt omvalg ______________ (dato/sign)

☐ Avmelding av fag av helsemessige årsaker
(For elev som blir syk og av medisinske grunner ikke har mulighet til å gjennomføre fullt skoleår. Sakkyndig
dokumentasjon må vedlegges og det må lages en plan for elevens opplæring. Eleven kan søke om å få ta ett
skoleår over to år, og denne dokumentasjon og planen vedlegges søknaden til inntakskontoret.)

☐ Andre tungtveiende årsaker
Fagkode:

Fag:

Årsak/Dokumentasjon:

Jeg/vi bekrefter å være kjent med ovenstående opplysninger og mottatt veiledning fra skolen
______________
Dato

______________
Dato

__________________________________
Elevens underskrift

__________________________________
Foresattes underskrift (hvis eleven er under 18 år)
(J:Ansinfo/Felles maler/Elevbrev og skjema/Søknadskjema for slutte eller avmelding i fag 201260907)
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