Unntatt offentlighet
Offentlighetslova § 5a
Forvaltningslova § 13

NAMN:__________________________________ Fødselsdato:___________ klasse____
Adresse________________________________________ Tlf: ________________

Søknad om særskild tilrettelegging av eksamen og heildagsprøver
Forskrift til Opplæringslova § 3-32.
Elevar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist
kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket.
Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven så langt råd er.
Tiltaka må ikkje føre til at eleven får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen.
Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven ikkje vert prøvd i kompetansemåla i fag i
læreplanverket.
Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å legge
til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma i faget.

Søknaden gjeld følgjande fag:
Norsk (hovudmål)

Norsk (sidemål)

Engelsk

Matematikk

Grunngi særskild behov for tilrettelegging og tiltak

Dokumentasjon frå sakkunnig instans er vedlagt
Viser til dokument som allereie finst på skulen.

Dato: ____________ Underskrift foreldre/ føresette: _____________________________
Klagerett:
Vedtaket er eit enkeltvedtak som kan påklagast i.h.t. Forvaltningslova § 28. Vedtaket kan påklagast, med ein klagefrist på tre veker rekna frå
tidspunktet føresette/eleven har teke imot brevet jf. Fvl. §§ 28 og 29. Ei eventuell klage må vera skriftleg og grunngjeve jf. Fvl. §§ 30 og 32.
Om ikkje skulen tek klagen heilt eller delvis til følgje, vil klagen verta sendt Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Dersom klagen vert teken
delvis til følgje, vil eit nytt vedtak med ny klagefrist vera sendt dykk. Fylkesmannen si avgjersle er endeleg og kan ikkje påklagast.
Føresette/eleven har, med visse unntak, høve til å sjå dokumenta i saka, jf. Fvl. §§18 og 19.

Postadresse:
Møre Ungdomsskule
Ramsvika 3
6012 Ålesund

Telefon: 701 76670
E-post: rektor@moreuskule.no

Og.nr 976596471
Bankgiro: 8220 02 17221

