SØKNADSSKJEMA FOR FAGSKOLEN - SKOLEÅRET 2019/2020
(Veiledning til utfyllingen finner du på baksiden av søknadsskjemaet)

A PERSONOPPLYSNINGER
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer. (11 siffer)

Adresse

Postnr

Poststed

E-postadresse

Telefonnr.

Hjemkommune

Mobiltlf.

B ANNET MORSMÅL ENN NORSK
Morsmål (dersom ikke norsk)

Nasjonalitet

Ankomstdato til Norge (dd-mm-åå)

C JEG SØKER FØLGENDE FORDYPNINGER OG SKOLER
Rekkefølge

Kurskode

Kursnavn

Skolenummer

Skolenavn

1
2
3

1. valg

1

2. valg

2
3
1

3. valg

2
3

Oversikt over kurskoder, kurstype og skolenummer finner du i fagskolekatalogen eller på Internett: www.fagskoleopptak.no

D TIDLIGERE UTDANNING (VK1/VG2 og/eller høyere)
Skolenavn

Kursnavn

Eksamensår

E FAG-/SVENNEBREV
Fag

Årstall

F MARITIME SERTIFIKATER/SIKKERHETSKURS/AUTORISASJON(ER)
Sertifisering

Årstall

G PRAKSIS/FARTSTID
Arbeidssted

Arbeidets art

Ant. mnd. i 100 %

TILBUD OM SKOLEPLASS BLIR GITT MED FORBEHOLD OM AT TILBUDET BLIR IGANGSATT!

VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SØKNADSSKJEMA
Punkt A
Her skriver du opp navn, adresse osv. Husk å skrive hele fødselsnummeret (NB – 11 siffer!)

Punkt B
Dersom du har et annet morsmål enn norsk skriver du det her. Skriv også opp hvilken nasjonalitet du har, og hvilken
dato du kom til Norge. Legg ved bekreftet kopi av gyldig oppholdstillatelse.

Punkt C
Dette skjema kan benyttes for de fleste tilbud, men det kan på enkelte tilbud være at skolen krever at du benytter annet
skjema. Sjekk på skolens hjemmesider eller ta kontakt direkte med skolen.
Kurskode:

Her skal du i prioritert rekkefølge sette opp de kursene du ønsker å søke på. Det er viktig at
du påfører korrekt kurskode. (NB! Viktig at du fyller ut HELE kurskoden.)
Kursnavn:
Her skriver du navnet på den fordypningen du søker på og som du finner sammen med
kurskoden.
Skolenummer og For hver fordypning kan du i prioritert rekkefølge føre opp skolenummeret (5 siffer) og -navn
navnet på inntil tre ulike skoler.

Punkt D
Skriv opp navn på skoler og kurs på VK1/VG2-nivå og høyere du tidligere har gått på som er relevante for utdanningen
du skal søke. Ta med eksamensår. Utenlandsk utdanning må være oversatt av autorisert translatør. Husk å legge ved
bekreftet kopi av vitnemål.

Punkt E
Her fører du opp hvilke fag du har fag-/svennebrev i og årstall for fag-/svenneprøveavleggelse. Husk å legge ved
bekreftet kopi av fag-/svennebrev (bevitnelse/kompetansebevis).

Punkt F
Her fører du opp hvilke maritime sertifikater og/eller sikkerhetskurs eller autorisasjoner (for helsepersonell) du har og
årstall for når det ble avsluttet. Husk å legge ved bekreftet kopi av sertifikat/kursbevis/autorisasjon.

Punkt G
Her skriver du opp den relevante arbeidspraksisen du har hatt. Navnet på arbeidssted, samt en kort beskrivelse av hva
slags arbeid du har utført (eller stillingsbenevnelse). Hel stilling påføres i antall måneder. Deltidsstilling påføres med
antall måneder omregnet til 100 % stillingsstørrelse. Husk å legge ved bekreftet kopi av praksisattester.

ALL DOKUMENTASJON SKAL SENDES PR POST/EPOST TIL DEN SKOLEN SOM ER DITT FØRSTEVALG FOR
FORDYPNINGEN OG MÅ VÆRE SKOLEN SENDT INNEN 15. APRIL, FOR Å KUNNE BLI TATT MED I
FELLESOPPTAKET. Har du søkt på forskjellige fordypninger på forskjellige skoler, må du sende søknadsskjema og kopi
av dokumentasjon til hver av skolene som er førstevalget på fordypningen.
For informasjon om tilbudet, kontakt den skolen som er førstevalget ditt.

For spørsmål knyttet til søkingen, kontakt:

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Postboks 767, 4004 Stavanger
Telefon 51 51 68 85
E-post: fagskoleopptak@rogfk.no
Internett: www.fagskoleopptak.no

