Voksnes rett til videregående opplæring Udir2-2008

7. Inntak
For inntak til videregående opplæring gjelder reglene i forskriften § 6–45, se punkt 7.
Hovedregelen er at voksne skal tas inn på opplæringstilbud særskilt organisert for dem.
Fylkeskommunen skal fatte enkeltvedtak om inntak, jf. forskriften § 6-47 andre ledd.
I vedtaket skal det tas stilling til
• om den voksne har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3
• hvor mye av retten som er i behold, hvis den voksne bare har deler av retten i behold
• hvilken sluttkompetanse den voksne tilbys
• hvilket opplæringstilbud den voksne tilbys, blant annet hvor opplæringstilbudet gis,
hvilke fag som gis når, tidspunktene osv.
Fylkeskommunen må vurdere om søkeren tilbys den sluttkompetanse som han eller hun
ønsker. Det skal være fastsatt om opplæringen skal lede frem til yrkes- eller studiekompetanse.
Dersom det er yrkeskompetanse, skal det i vedtaket gå frem hvilket fag- eller svenne-brev
som søker skal gis opplæring med sikte på å oppnå. Dette innebærer at det i ved-taket må
gå frem hvilket programområde på Vg3 som den voksne tas inn til.
Det er også fastsatt at resultatet av realkompetansevurderingen skal være med. Dette kan
være kort og med en henvisning til hvilke fag som er godkjent. Det er ikke noe i veien for at
enkeltvedtaket om inntak og enkeltvedtaket om realkompetanse skrives i samme
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dokument.
Der fylkeskommunen gir den voksne tilbud om en annen sluttkompetanse enn den søkeren
ønsker, så skal dette begrunnes særskilt i vedtaket. Dette følger av tredje ledd i forskriften §
6-47.
Ved inntak til opplæring særskilt organisert for voksne, vil søkere med rett gå foran søkere
uten rett dersom det er begrenset antall plasser. Dette følger av forskriften § 6–49.
Voksne kan også søke om inntak til videregående opplæring for ungdom, men vil da
prioriteres etter ungdom med rett etter opplæringsloven § 3–1, jf. forskriften § 6– 49 andre
ledd.
Skoler har plikt til å gi elever og deltakere nødvendig informasjon om inntak til videregående

Vi bruker informasjonskapsler

opplæring, jf. forskriften § 6-7. Dette gjelder også for voksne. Dette innebærer at
Våre nettsider bruker informasjonskapsler
(cookies).
Les mer om hvordan
vi brukerhar
dem
voksenopplæringssentre
og andre som gir
grunnskoleopplæring
for voksne
enogplikt til å
hvordan du kan blokkere dem i vår personvernerklæring.

gi nødvendig informasjon til deltakerne om inntak til videregående opplæring.
Personvernerklæring

Jeg forstår

http://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Udir-2-2008/7.-inntak/
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