
 

ELEVINFORMASJON GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE I 
SANDEFJORD 
Jfr. Opplæringsloven § 4A-1 
 

PERSONLIG INFORMASJON 

Fornavn:  

Etternavn:  

Kjønn: 
□ Kvinne  
□ Mann 

Personnummer:  

Fødeland:  

Nasjonalitet:  

Norsk statsborger: 
 
□ Ja  
□ Nei 
Hvis nei, angi dato for utløp av oppholdstillatelse: 
_______________________ 

Botid i Norge (antall år):  

KONTAKTINFORMASJON 

Gateadresse:  

Postnummer:  Poststed:  

Telefonnummer:  

E-post adresse:  

Dokumentasjon på lovlig opphold (kopi legges ved):  
□ Ja  
□ Nei 
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Sandefjord voksenopplæring 
Kjellbergveien 33  
3213 Sandefjord 
Telefon 33 46 51 61 
E-post: svo@sandefjord.kommune.no 

 

SPRÅK 

Norskopplæring  

Formell norskopplæring 
□ Ja  
□ Nei 

Sted/Skole, varighet, nivå 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

Dokumentasjon  på formell norskopplæring kopieres og legges ved søknaden 

Førstespråk/morsmål:  

Er språket et skriftspråk? 
□ Ja  
□ Nei 

Hvis ja, hvilket alfabet brukes i skriftspråket? 

Andre språk:  

Er språket et skriftspråk? 
□ Ja  
□ Nei 

Hvis ja, hvilket alfabet brukes i skriftspråket? 
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Tidligere skolegang 

Antall år på skole i Norge / andre 
land  
Skriv skolens navn og evt. land. 

□ Grunnskole ________________________________________________  
Antall år __________ 
 
□ Videregående skole _________________________________________ 
Antall år __________ 
 
□ Høyere utdanning ___________________________________________ 
Antall år __________ 
 
□ Voksenopplæring ___________________________________________ 
Antall år __________ 
 
□ Andre type utdanning _______________________________________ 
Antall år __________ 

Alder ved skolestart  

Hvilke fag har du fått undervisning 
i? 
 
 

 

Foregikk undervisningen på 
morsmål? 
Hvis ikke, hvilket språk har du hatt 
undervisning i. 

□ Ja  
□ Nei 

 

Grunnskole for voksne – Voksenopplæring i Sandefjord 

Jeg ønsker undervisning i følgende fag 

□ Norsk  
□ Matematikk  
□ Engelsk 
□ Samfunnsfag 
□ Naturfag 
□ KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk) 

Jeg ønsker undervisning på 
□ dagtid 
□ kveld 
□ Jeg kan både på dagtid og kveld 

Jeg planlegger å ta grunnskoleeksamen 
□ mai 2015 
□ annet dato, når ______________ 



SANDEDFJORD VOSKENOPPLÆRING | SANDEFJORD KOMMMUNE | 3  
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Jeg har blitt informert om 
realkompetansevurdering  

□ Ja  
□ Nei, jeg ønsker meg informasjon realkompetansevurdering 

Jeg ønsker realkompetansevurdering i 
følgende fag: 

□ Ingen  
□ Norsk  
□ Matematikk  
□ Engelsk 
□ Samfunnsfag 
□ Naturfag 
□ KRLE 

 

Digitale ferdigheter  

Tekstbehandling 
□ Svært gode ferdigheter 
□ Gode ferdigheter 
□ Ingen ferdigheter 

Lage sammensatte tekster  
(tekster med bilder, power point prensentasjoner 
for eksempel) 

□ Svært gode ferdigheter 
□ Gode ferdigheter 
□ Ingen ferdigheter 

Søke informasjon på web 
□ Svært gode ferdigheter 
□ Gode ferdigheter 
□ Ingen ferdigheter 

Digital kommunikasjon (e-post) 
□ Svært gode ferdigheter 
□ Gode ferdigheter 
□ Ingen ferdigheter 

Sende vedlegg 
□ Svært gode ferdigheter 
□ Gode ferdigheter 
□ Ingen ferdigheter 

Sosiale medier 
□ Svært gode ferdigheter 
□ Gode ferdigheter 
□ Ingen ferdigheter 

Har du tilgang til en computer og internett 
hjemme? 

□ Ja  
□ Nei 
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Arbeidserfaring / Praksis  

Arbeidserfaring både i Norge og i 
andre land: 

□ Ja  
□ Nei 

Hvor lenge har du jobbet på 
denne arbeidsplassen / andre 
arbeidsplasser:  

 

Praksisplass: 
 

□ Ja  
□ Nei 

Beskriv oppgavene ved 
praksisplass:   

 

Annen informasjon som skolen bør ha kjennskap til 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sandefjord, den ________________________ Underskrift søker: ___________________________ 
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