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Fyll ut skjemaet på PCen, skriv ut og send/lever!
Voss kommune
Skjemaet blir fylt ut på nærskulen i samarbeid mellom skule og foreldre/føresette.
1. Elevopplysningar
2. Status
3. Når kom barnet til Noreg?
Registrering og søknad om inntak til innføringsklasse ved Vangen skule
5. Skulebakgrunn
Dokumentasjon av opplæring vedlagt?
Underskrift føresette
Underskrift rektor
8. Opplysningar far
7. Opplysningar mor
9. Opplysningar søsken
Personopplysningar registert i Oppad?
Kort rettleiing til skjemaet:
Rektor ved nærskulen står for utfylling av skjemaet saman med foreldre/føresette. Nytt tolk dersom det er naudsynt 	- Foreldre/føresette har rett til å velje nærskulen for sitt barn. Dei må bli informert om det tilbodet nærskulen kan gje.  	- Fyll ut namnet til eleven og kryss av for gut eller jente. 	- Fyll ut personnummer dersom eleven har dette. Dersom det ikkje er tildelt personnummer, registrer eleven med fiktivt 	personnummer.  For registrering i Oppad er det viktig å følgje denne prosedyren 		* Dei 6 første siffera gir personen sin fødselsdato 		* Siffer 7 oppgir om personen er fødd før eller etter 2000. Elevar fødd etter år 2000 skal ha talet 6 eller høgare, 		  medan elevar fødd før år 2000 skal ha talet 4 eller lågare 		* Siffer 8 er eit tilfelding valt tal, og har ingen funksjon 		* Siffer 9 fortel om kjønn. Partal = hokjønn, oddetal = hankjønn 		* Siffer 10 og 11 skal ha bokstavane TF, og fortel at dette ikkje er eit ekte fødselsnummer. 	- Kryss av om eleven er born av arbeidsinnvandrarar, asylsøkjarar eller flyktning med godkjend opphald. Fyll ut evt. 	  DUF-nummer. 	- Angi dato for når bornet kom til Noreg.  	- Nasjonalitet og språk. I og med at mange land har fleire ulike språk, må ein spørje dei føresette om dette. 	- Opplysningar om dei føresette. Dersom dei har teleforn og e-post, skal dette bli registrert i Oppad. 	- Omfang av tidlegare skulegang kan vere vanskeleg å stadfeste, ein må gjere eit overslag. 	- Andre opplysingar kan dreie seg om helse eller anna som det er viktig å ta omsyn til i skulegangen.  	- Dersom ein krysser av for at ein ynskjer at eleven får mellombels plass i innføringsklasse ved Vanger skule, gjeld dette 	  som søknad for inntil eitt år. 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