Forslag til enkeltvedtak
Dette er et forslag til enkeltvedtak for elever som skal ta fag fra videregående opplæring
mens de er elev i grunnskolen. #klipp og lim# inn i skolens brevmal.

Navn foresatte:................................
Adresse:..........................................

Unntatt offentliggjøring etter Offentlighetslova § 5a. 1.ledd og Forvaltningslova § 13. 1. ledd.

ENKELTVEDTAK OM RETT TIL Å TA FAG FRA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ETTER § 115 I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA

Navn:.............................................. Født:.................... Skole: ................................................

1. BAKGRUNN

Det vises til interessen for å følge matematikk 1T på videregående via tilbudet på
"Digilær.no”. Eleven har vist stor kunnskap og kompetanse i matematikkfaget, og skolen har
vurdert elevens kompetanse til å være tilstrekkelig for å ta matematikk 1T på videregående
skole.
2.VEDTAK

Med hjemmel i forskrift til opplæringslova § 1-15 fatter rektor følgende vedtak om å ta fag fra
videregående opplæring: Skoleåret ........../......... vil ........................... ..............(navn) få
følgende tilbud:
1. Eleven følger matematikk 1T igjennom tilbudet “Diglær.no”. Eleven vil få elevstatus ved
en videregående skole.
2. Siden dette er opplæring på videregående nivå kan eleven også ta i bruk timene til valgfag
og inntil 60 % av timene i faget utdanningsvalg til denne opplæringen (jmf. rundskriv Udir-12012).
3. Skolen er ansvarlig for at eleven får standpunktkarakter og eksamen for 10. klasse i tråd
med gjeldene kompetansemål på ungdomstrinnet.

4. Eleven kan i samråd med matematikklærer bruke den ordinære matematikkundervisningen
til å gjennomgå e-leksjoner i matematikk 1T når dette ikke er til hinder for å oppfylle punkt 3.
3. BEGRUNNELSE

Skolen har vurdert elevens kompetanse i matematikk. For å gi tilpasset undervisning i
henhold til § 1-3 i opplæringslova, vil skolen på bakgrunn av denne vurderingen tilby eleven å
følge et fag fra videregående opplæring - i henhold til § 1-15 i forskrift til opplæringslova.
4. KLAGE

Enkeltvedtak kan påklages (Forvaltningslova kap. VI, § 28). Klagefrist er satt til 3 uker etter
at vedtaket er mottatt (Forvaltningslova kap. VI, § 29). Klagen må være skriftlig og grunngitt
(Forvaltningslova kap. VI, § 32). Klagen skal sendes til rektor ved .......................................
(navn på skolen). Rektor gjør en ny vurdering.

Med hilsen
Rektor ………………………………………………………..
Kopi:

