
Rådgiversamling for kommunene i Agder
Prosedyrer og retningslinjer for melding til fylkeskommunen 1.oktober

Teams-møte 2.september 

(denne PP vil bli lagt ut på Agderfk.no etter møtet)



Fortrinnsrett til videregående opplæring

§6-15 – fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram

§6-17 – fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne

§6-18 – fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk

(§6-19 – fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid, gjelder elever 

som allerede går på Vg1)

- hovedvekt på §6-17 i dette møtet 



Innsøking og oppfølging av elever med behov for 

spesialundervisning og individuell saksbehandling 

- en oversikt



Veiviser til paragrafene

• Agderfk.no

• https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-

skole/informasjon-til-radgivere/veiviser-paragraf/

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/veiviser-paragraf/


Fortrinnsrett til videregående opplæring – temaer i dag:

• Elever med opplagt behov for spesialundervisning

• Hvem skal meldes til fylkeskommunen? 

• Kommunenes ansvar ved melding til fylkeskommunen og innsøking 

• Vilkår og paragrafer 

• Saksbehandling elever med fortrinn

• Fylkeskommunens ansvar 

• Særskilt tilrettelagte videregående skoler

• Melding til fylkeskommunen (vilkår og saksbehandling) og gjennomgang 

av digitalt skjema



Elever med opplagt behov for spesialundervisning

• Hvilke elever som opplagt har behov for spesialundervisning er en 

faglig, skjønnsmessig vurdering. 

Eksempler: 

• Omfattende vedtak om spesialundervisning på 10.trinn 

• Store generelle lærevansker 

• Sterkt nedsatt funksjonsevne 

• Avvik fra nasjonale læreplaner 

• Mangler karakterer i flere fag



Hvem skal meldes til fylkeskommunen 1. oktober?

• Har eleven omfattende behov for spesialundervisning? 

• Må det fysiske skolemiljøet tilrettelegges (universell utforming)? 

• Skal eleven hovedsakelig drive med ADL-trening i vgo? ADL: Aktiviteter i 

dagliglivet; språktrening, ASK (alternativ supplerende kommunikasjon), 

mobilitetstrening, hygiene, botrening, mat og helse osv. 

• Skal eleven ha plass på et aktivitetssenter i regi av kommunen, ev.

«Helt med»? Hva er elevens sluttkompetanse?

• Har eleven noen interesser som leder mot et programområde, eller er 

programområdet underordnet? 

• NB! Eleven skal sette opp 3 ønsker i sin søknad 1. februar! 



Kommunenes ansvar v/ungdomsskole og PPT

• Før 1. oktober må kommunen vurdere hvilken fortrinnsparagraf eleven skal 

søkes inn etter – elever som man mener skal søkes inn §§6-15 og 6-17 må 

meldes inn seinest 1.oktober, §6-18 anbefaler vi også at meldes innen 1. 

oktober!



Sendes fylkeskommunen innen 1.oktober: 

✓meldingsskjema, signert av rektor, for elever med behov for fortrinnsrett til 
videregående skole - etter samtykke (ligger på agderfk.no)

✓skjema for elever med behov for pleie-/medisinskfaglig oppfølging i 
skoletiden, som har IP og faller inn under lov om helse og omsorgstjenester 
§3-2 og § 2-1 i pasient- og brukerrettighetsloven (ligger på Agderfk.no) 

✓Sakkyndig vurdering for 10. trinn, som ligger til grunn for vedtak om 
spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1

✓Enkeltvedtak om spesialundervisning for 10.trinn 

✓Øvrig relevant dokumentasjon (jf. meldingsskjemaet)



Hvilke vilkår må oppfylles? 

• Vilkår: 

1. Rett til spesialundervisning 

2. Må foreligge sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning på 10.trinn 

3. Sterkt nedsatt funksjonsevne (fysisk eller psykisk) 

4. På grunn av den nedsatte funksjonsevnen har eleven et særlig behov for å bli tatt inn på en 

skole som er særskilt tilrettelagt. Den særskilte tilretteleggingen kan være spesiell  kompetanse, 
fysisk tilrettelegging, tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet etc. Det må foreligge 

dokumentasjon av søkernes særlige behov fra spesialisthelsetjenesten, f.eks. HABU, ABUP, 

Statped. Dokumentasjonen må underbygge det særlige behovet til søkeren.

5. Søkeren har rett til ett av 3 valgte programområder. Fylkeskommunen vurderer på individuelt 

grunnlag om det er tungtveiende grunn for at søkeren skal bli tatt inn på en bestemt skole –

men søkere har ikke rett til inntak på en bestemt skole. 

§ 6-17 Fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne



Frist for melding til fylkeskommunen 1.oktober 

• For elever som søker fortrinnsrett etter § 6-17 fattes enkeltvedtak om inntak i 

mars (fortrinnsinntak). 

• Etter inntak innkaller videregående skole, i samarbeid med PP-tjenesten Agder, 

inn til et møte med elev, foresatte, avgiverskole og kommunal PP-tjeneste for å 

bli kjent og se hvordan opplæringen skal tilrettelegges. 

• PP-tjenesten i Agder utarbeider sakkyndig vurdering av behov for 

spesialundervisning etter § 5-1. 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes av Agder  

fylkeskommune med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten Agder. 

Saksbehandling 

§ 6-17 Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne



Særskilt tilrettelagte skoler

• Tvedestrand vgs

• Sam Eyde vgs

• Lillesand vgs

• Setesdal vgs

• Vennesla vgs

• Kristiansand Katedralskole Gimle 

• Kvadraturen vgs

• Søgne vgs

• Mandal vgs

• Flekkefjord vgs

• Eilert Sundt vgs

Elever som skal søke etter §6-17 den 1.februar må søke en av disse særskilt tilrettelagte skolene!



• Vilkår: 

1. Rett til spesialundervisning. 

2. Må foreligge sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om 

spesialundervisning på 10.trinn. 

3. Må ha et særlig behov for ett bestemt utdanningsprogram, men skal likevel 

sette opp 3 ønsker i søknaden, jf. Oppll. §3-1, sjette ledd. 

4. Eleven må ha mål om full kompetanse.

5. Søker må ha et særlig behov for et særskilt utdanningsprogram har svært mye 

å si for at eleven kan fullføre opplæringen med yrkes- eller studiekompetanse.

NB! Dersom vilkårene for å søke etter §6-15 ikke oppfylles, skal søknaden overføres til 

ordinært inntak. En diagnose i seg selv utløser ikke rett til å bli tatt inn etter §6-15, men har 

man store funksjonsnedsettelser må det vurderes om en anen paragraf er mer riktig.

§ 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram



Frist for melding til fylkeskommunen 1.oktober 

• PP-tjenesten Agder innkaller til møte med elev, foresatte og avgiverskole, etter 

melding til utdanningsavdelingen, for å bli kjent med elev og utfordringsbilde. 

• PP-tjenesten Agder utarbeider sakkyndig vurdering, jf. § 6-16. Det konkluderes 

med om søkeren oppfyller vilkårene for fortrinn til et særskilt utdanningsprogram 

eller ikke, jf. § 6-15. 

• Sakkyndig vurdering sendes elev, foresatte, avgiverskole og 

utdanningsavdelingen innen 1. januar. 

• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes av Agder 

fylkeskommune med bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten Agder. 

Saksbehandling 

§ 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram



• Vilkår: 

Søker må ha en sakkyndige vurdering som tar stilling til: 

1. om søker har behov for opplæring i eller på tegnspråk etter opplæringsloven §

3-9 

2. om behovet til søker sikres best gjennom ordinær videregående skole med 

bruk av tolk, eller ved en knutepunktskole, jf. §6-40

3. om søker har tilleggsvansker utover hørselshemminga, slik at det kan være 

behov for spesialundervisning etter §5-1.

4. Søker kan etter Oppll. §3-9 velge mellom Knutepunktskole eller 

fylkeskommunal, og må oppgi hva som foretrekkes i meldingen til 

fylkeskommuen/PPT.

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på 

tegnspråk



• PP-tjenesten i Agder innkaller til møte med elev, foresatte og avgiverskole for å 

bli kjent med elev og utfordringsbilde. 

• Sakkyndig vurdering, jf. § 6-18, skrives og sendes elev, foresatte, avgiverskole 

og utdanningsavdelingen innen 1.januar – i forkant av innsøking 1.februar.

• Sakkyndig vurdering skal vedlegges søknaden om inntak.

• Enkeltvedtak om spesialundervisning i videregående opplæring fattes med 

bakgrunn i sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten Agder. 

§6-19 er også en fortrinnsparagraf, men den gjelder i videregående skole, for 

elever med behov for utvidet opplæringsrett.

Saksbehandling 

§ 6-18 Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på 

tegnspråk



Fylkeskommunens ansvar

• PPT vurderer hvilke saker som får fortrinn etter §§ 6-15 og 6-18. 

• Inntak og PPT vurderer hvilke saker som får fortrinn etter § 6-17. 

• Inntak gir tilbakemelding før jul til skole og elev ved avslag.

• Inntak fatter enkeltvedtak om inntak til videregående opplæring etter bestemmelsen om 

fortrinn, som sendes eleven i løpet av mars. 

• PPT utarbeider sakkyndig vurdering: 

- angående søknad  og behov for spesialundervisning for elever som har rett til 

fortrinn etter §§ 6-15 og 6-18. 

- angående behov for spesialundervisning for elever som har rett til fortrinn etter 

§ 6-17. 

Videregående skole innkaller til overføringsmøter etter at inntaksvedtak er fattet i mars, for 

søkere etter §6-17, og fatter enkeltvedtak om spesialundervisning for disse.



Hva med de elevene som ikke skal meldes 1.oktober, eller som 

får avslag på å søke etter §6-17?

• § 6-22; har spesialundervisning og mangler karakter (fritatt) i mer enn halvparten av 

fagene. 

• § 6-25; andre tungtveiende grunner for å be om individuell behandling av søknaden. 

• §6-26; søkere uten vurdering med karakter i halvparten av fagene eller mer (elever som 

ikke fanges opp av §6-22 eller §6-25).

✓Får individuell behandling av søknaden. 

✓PPT får vite om søkerne etter §6-22 på våren, og starter sitt sakkyndighetsarbeid. 

Fylkeskommunen vil orientere om søknadsprosessen for alle elever med behov for 

individuell behandling på en rådgiversamling seinere i høst! Oversikt over paragrafene 

ligger i en Veiviser på Agderfk.no. Der vil vi påpeke at DET ER VIKTIG AT 

DOKUMENTASJONEN FØLGER SØKNADENE 1. FEBRUAR!



Individuell behandling – søkere med frist 1. februar
Paragraf Trinn Tekst Søkt

2021

Søkt 

2022

Inntatt 

2021

Inntatt 

2022

§6-15 Vg1 Fortrinn-bestemt programområde 5 4 1 0

§6-17/30 Vg1/Vg2 

og 3

Fortrinn-nedsatt funksjonsevne 163 173 153 

+22/§6-

32

169

+23/ §6-

32

§6-22 Vg1 Spes.und+mangler ½ karakterer 156 173 135 134

§6-35 Vg2 og 3 Spes.und+mangler karakterer 114 107 100 84

§6-23 Vg1 Særskilt språkoppl.+mangler ½ 

karakterer

29 18 11 6

§6-25/38 Vg1/Vg2 

og 3

Tungtveiende grunner 457 450 378 272

§6-19/32 Vg1/Vg2 

og 3

Utvidet tid 129 155 104 120

Totalt 1053 1080 909 785



Melding av elever for vurdering av fortrinn

• Bruk tilmeldingsskjema som finnes tilgjengelig på Melding om elever 1. oktober - Agder 

fylkeskommune (agderfk.no) 

«Pedagogisk rapport» i meldingsskjema til fylkeskommunen skal inneholde: 

✓ informasjon om vanskene som ligger til grunn for enkeltvedtaket om 
spesialundervisning OG hvorfor kommunen mener søkeren oppfyller vilkårene og 
underbygger det særlige behovet til søkeren etter §§6-15 og 6-17. 

✓ informasjon om tidligere tiltak som eksempelvis avvik fra læreplaner, alternativ 
opplæringsarena, ene-undervisning, særlige hjelpemidler. 

✓ Informasjon om hva kommunen mener vanskene har å si for videregående 
opplæring – eks. hvilken tilrettelegging vil søkeren trolig ha behov for i videregående 
skole, hvor sentralt er valg av utdanningsprogram for søkeren.

✓ informasjon om behov for skadeavvergende tiltak.

✓eget skjema for elever med behov for pleie-/medisinskfaglig oppfølging i skoletiden.

https://agderfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/informasjon-til-radgivere/melding-om-elever-med-fortrinn-1-oktober/


Digitalt skjema for melding til fylkeskommunen
• Agderfk.no – informasjon til rådgivere









Etter å ha fylt ut kontaktinformasjon på innsender, elevnavn og fødselsnummer, 

samt organisasjonsnummer, krysser man av for at rektor er informert om 

innsending av skjema, samt at det foreligger samtykke fra elev/foresatte:











Frist for melding til fylkeskommunen:

1. oktober 2022
NB! Dette er ikke en søknad! Søknaden sendes i Vigo innen  

1.februar, sammen med tilleggsopplysningsskjema, husk at det 

må være 3 ulike programområder for alle elever i søknaden.


