Enhet: Voksenopplæring
Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
Grethe Akselsen

Telefon:
77026225

Vår dato:

Vår ref.:

SØKNAD OM SPESIALUNDERVISNING FOR VOKSNE
(gjelder voksne bosatt i Harstad kommune, jfr. Opplæringslovens § 4A)
ALLE PUNKTENE MÅ FYLLES UT.

SØKNADSFRIST: 1.mars

SØKER: ____________________________________ Personnr: ___________________
Adresse: _______________________________________ Tlf: ____________________
Tidligere skolegang: _____________________________ Antall år: _______________
Tidligere voksenopplæring: _______________________ Antall år: _______________
Kopi av vitnemål og evt. utredninger fra faginstanser legges ved søknaden.
HVA SØKER DU OM :

(Dersom du søker om dataopplæring, må tilleggsskjema fylles ut.)

HVORFOR SØKER DU VOKSENOPPLÆRING:
Kort beskrivelse av vanskene. (Bruk evt. baksiden)

Retten til særskilt voksenopplæring er knyttet til sakkyndig vurdering. Søknadene om
voksenopplæring blir sendt PP-tjenesten til vurdering.
__________________
dato

_______________________________
søker underskrift (evt. fullmektig)

Kontaktperson: _______________________________________________

Besøksadresse:
Hvedingsgt.16
Harstad

Postadresse:
Voksenopplæring
Harstad kommune
Postmottak
9479 Harstad

Telefon:
77 02 6223
Faks:
77 02 6224

E-post:
vo@harstad.kommune.no
Hjemmeside:
www.harstad-vo.no

Org.nr.: 978 608 191
Bankgiro:
Sparebank Nord-Norge
4760 16 93093
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Spesialundervisning for voksne
Harstad Voksenopplæring tilbyr undervisning for personer som etter lov har rett til
spesialundervisning. Undervisningen er delt inn i tre hovedgrupper


voksne med spesielle lærevansker



voksne med ulike sansehemninger



voksne med generelle lærevansker

Vi vet at mange voksne har spesielle lese- og skrivevansker. Det kan for eksempel være
vansker med å lese en tekst på TV hurtig nok eller stave ord riktig. Andre kan ha vansker
med matematikk og dette kan føre med seg mange problemer både personlig og i
yrkessammenheng. Vår erfaring er at gjennom spesialundervisning kan man gjøre svært
store framskritt!
Voksne med tale-, syns-, hørsels- eller andre funksjonshemninger kan ha rett til særskilt
tilrettelagt opplæring eller trening. Personer med generelle lærevansker pga psykisk
utviklingshemning, kan også ha rett til voksenopplæring.
En sakkyndig vurdering vil avklare om det er behov for særskilt opplæring. Opplæringen
vil bli tilpasset dine behov.
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TILLEGGSSKJEMA
I FORBINDELSE MED SØKNAD OM DATAOPPLÆRING
For å kunne vurdere om, når og hvordan en evt. voksenopplæring kan gis, ber vi
om følgende opplysninger:
Har du mottatt datautstyr fra hjelpemiddelsentralen?

__ ja, når?

__nei

Dersom du ikke har datautstyret, når vil det være installert hos deg? _________
Hvilket datautstyr og programvare har du/ er det søkt om?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hvilken instans/ hvem har gitt anbefaling om dette datautstyret?______________
_________________________________________________________________
Er det søkt om teknisk opplæring? __ ja __ nei
Når ble teknisk oppfølging gitt/ når skal det gis? ____________________
Har du hatt dataopplæring tidligere?
____ ja, hvor mange timer: ____
nei ____
Har du oppfølging fra andre kommunale enheter?
____ ja, hvilke(n) enhet (er) ________________________

___ nei

Hva er målet med opplæringa du nå søker?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
Kan opplæringa skje på Voksenopplæringa? __ ja

__ nei

Kan datautstyret tas med til Voksenopplæringa? __ ja

Dato: ______________

__ nei
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Navn søker: _________________________
Navn kommunal veileder: _________________________

