Oslo, 6. september 2018

Søknad om tilrettelegging
Navn:

________________________________

Klasse:

____________

Linje:

___________

[dokumentasjon må følge med]

Fremmedspråk:

___________________

Kontaktlærer:

___________________

Denne søknad gjelder for et (1) skoleår (med unntak av sidemål). Jeg søker herved om følgende:
FYLLES UT AV ELEVEN (Sett kryss)

□

Bruk av skole-PC uten retteprogram1

□

Bruk av egen PC/Mac1

□

Utvidet tid1

□

Opplesning1:

□
□

□
□

FYLLES UT AV ADMINISTRASJONEN

Oppgavetekst
Besvarelse

Retteprogram2:

□
□

Lingdys [Versjon: __________]
TextPilot [Versjon: _________]

Sidemål3 Fritak for vurdering med karakter –
gjelder for alle 3 år på Oslo by steinerskole

□

Eurytmi4

□

Kroppsøving5 Fritak for vurdering med karakter

□

Annet6 Vennligst spesifiser på baksiden

Tilrettelegging kan kun bli godkjent med nødvendig dokumentasjon som leveres sammen med
søknadskjema. Viktig informasjon om dokumentasjon for tilrettelegging finner du på neste side.
Søknaden gjelder for et (1) skoleår (med unntak av sidemål). Det er elevens eget ansvar å søke
om tilrettelegging og følge opp prosessen.

Elevens underskrift

Foresattes underskrift (for elever under 18 år)

Sted og dato

Dokumentasjon for tilrettelegging
Tilrettelegging kan kun bli godkjent med nødvendig dokumentasjon som leveres sammen med
søknadskjema. Viktig informasjon om dokumentasjon for tilrettelegging finner du på denne side.
Søknaden gjelder for et (1) skoleår (med unntak av sidemål, som gjelder for alle 3 skoleår). Det er
elevens eget ansvar å søke om tilrettelegging og følge opp prosessen.
Bruk av skole-PC uten retteprogram, bruk av egen PC/Mac, utvidet tid og opplesning
For å få godkjent søknad for tilrettelegging må det foreligge en sakkyndig vurdering hvor behov
og omfang av tilpasninger fremgår tydelig.
1

Eleven må selv ta kontakt med spesialpedagog for å avtale tilrettelegning. Skjema og
dokumentasjon må eleven ta med på avtalt møte med spesialpedagog.
Retteprogram
For å få adgang til retteprogram må eleven selv søke om lisens fra NAV/HMS
(Hjelpemiddelsentralen). Viktig å fylle ut rett versjon av retteprogram eleven har fått lisens til.
2

Eleven må selv ta kontakt med spesialpedagog for å avtale tilrettelegning. Skjema og
dokumentasjon må eleven ta med på avtalt møte med spesialpedagog.
Fritak fra vurdering med karakter i sidemål
Elever som har hatt fritak fra vurdering med karakter i sidemål på ungdomsskolen har anledning
til å få fritak fra vurdering med karakter også i videregående skole. For elever som har hatt
vurdering med karakter i sidemål i ungdomsskolen kan det bare gis fritak for vurdering med
karakter i sidemål dersom eleven har sykdom, skade eller dysfunksjon diagnostisert av sakkyndig
som gjør at de vanskelig kan klare begge målformer, eller dersom det kan dokumenteres at eleven
skulle hatt fritak i ungdomsskolen, men ikke fikk det på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil.
Elever som har opplæring i samisk, finsk, tegnspråk eller annen særskilt språkopplæring kan etter
Opplæringslova § 1-11 få fritak fra opplæring i skriftlig sidemål.
3

Elever som har fritak fra vurdering med karakter i sidemål skal likevel følge opplæringen og få
vurdering uten karakter. Eleven må levere inn skjema og dokumentasjon i resepsjonen hvoretter
daglig leder vurderer fritak og evt. godkjenning.
Eurytmi
For at skolen skal kunne behandle søknaden må eleven levere en legeerklæring der det fremgår
at eleven ikke kan følge vanlig opplæring i faget. Tilpasset opplæring vil bestå av en teoretisk
prøve og en tilpasset oppgave. Begge deler må være bestått for at lærer skal kunne gi karakter i
faget.

4

Eleven må selv ta kontakt med eurytmilærer for å avtale tilrettelagt undervisning.
Kroppsøving
5Tilrettelegging

i kroppsøving er regulert av Forskrift til Privatskolelova §3-22 og §5a-2. For at
skolen skal kunne behandle søknaden må vi også ha legeerklæring der det fremgår at eleven ikke
kan følge vanlig opplæring i kroppsøving og skjemaet «Tilrettelegging av kroppsøving – medisinsk
uttalelse» utfylt og underskrevet av lege. Skjemaet finnes på It’s Learning og i resepsjonen.
Eleven må selv ta kontakt med kroppsøvingslærer for å avtale tilrettelagt undervisning.

Annet
6Dersom

du trenger å søke om tilpasninger som du ikke finner på listen, skriv din søknad her:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Oslo by steinerskole
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