HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE

Søknad om særskilt tilrettelegging under skriftlig eksamen
I henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 3-32, har elever med behov for særskilt tilrettelegging på
eksamen rett til å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra
kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Tilrettelegging det kan være aktuelt å søke om, kan være:
1. Forlenget tid
Elever som er allergiske mot noe det kan være vanskelig å unngå, f.eks. pollen, kan søke om forlenget
tid. Det samme gjelder elever som i følge sakkyndig vurdering fra PPT har behov for forlenget tid
under prøver. Eksamenstiden blir forlenget med 60 minutter. På matematikkeksamen forlenges tiden
med 30 minutter på del 1 og 30 minutter på del 2. I noen tilfeller kan tiden forlenges ytterligere.
2. Lesehjelp
Alle elever kan få tilgang til lydfiler som de kan lytte til samtidig som de har eksamensoppgavene
foran seg. I enkelte tilfeller kan det likevel være behov for lesehjelp. Det vil si at elevene kan få
opplest oppgaveteksten i et gitt tidsrom i løpet av eksamen. Elever som har sakkyndig vurdering fra
PPT som bekrefter et slikt behov, kan søke om lesehjelp.

3. Tilrettelegging på grunn av funksjonshemming

Dokumentasjon
Når det søkes om særskilt tilrettelegging, må behovet dokumenteres. Gjelder søknaden allergi,
kreves det legeerklæring. For øvrige tilrettelegginger kreves det sakkyndig vurdering fra PPT. Skolen
har tilgang til disse vurderingene i elevens mappe, og søker kan derfor vise til sakkyndig vurdering
uten å legge denne ved søknaden.
Søknadsfrist og behandling av søknaden
Søknadsfrist for våren 2019 er 24.04.19. Søknaden leveres på skolen eller sendes på e-post til
undertegnede. Søker og foresatte vil få skriftlig tilbakemelding på søknaden.
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Søknad om særskilt tilrettelegging av skriftlig eksamen
Elev:
Foresatte:
Adresse:
Fødselsdato:
Klasse:
Det søkes om følgende tilrettelegging:
 Forlenget tid
 Lesehjelp
 Tilrettelegging på grunn av funksjonshemming
Begrunnelse for søknaden (hva er elevens behov):

Dokumentasjon:
 Legeerklæring
 Viser til sakkyndig vurdering fra PPT
 Annet: ____________________________________

Sted og dato:
Underskrift elev:
Underskrift foresatte:
Søknadsfrist 24.04.19
Søknaden leveres på kontoret til skolesekretær Gørill Steen eller sendes på mail til undertegnede.
Roar Svendgård
Avdelingsleder
Hommelvik ungdomsskole
Roar.svendgard@malvik.kommune.no

