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SØKNAD OM PERMISJON OG RESERVASJON AV SKOLEPLASS  
VED SKOLEÅR I UTLANDET 

 
Navn:  
Fødselsnr.:  
Klasse:  
Tlf.:  
Adr.:  
Post.nr.:  
Poststed:  
E-post adr.:  
 

Skal være utvekslingselev skoleåret:  
Skal være utvekslingselev i (land):  
Organisasjonen jeg reiser gjennom:  
 

Jeg har valgt programområde (sett kryss): 
 Realfag 
 Språk, samfunnsfag, økonomi 
 

 

Planlagte programfag på VG2 (utland):____________________________________________ 

 

Planlagte programfag på VG3:__________________________________________________ 

 

Jeg ønsker reservasjon av skoleplass ved Røros videregående skole på VG3, 
skoleåret: ____________. 
 
Jeg har gjort meg kjent med betingelsene for å få året godkjent. (se baksiden) 
 

_____________________________ 
Sted/dato 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Elevens underskrift    Foresattes underskrift  
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Før en reiser, må en undersøke reglene grundig på forhånd. Det er viktig at eleven snakker med rådgiver i god 
tid før han/hun reiser, og det vil gjerne være to momenter som det bør fokuseres på: opplæringens nivå og 
mengden av fag sammenlignet med norsk utdanning.  

Det er en forutsetning at det gjennomføres et helt skoleår i utlandet, og at eleven har fullført og bestått 
skolegangen der en er utvekslingselev. Det er også elevens eget ansvar å skaffe seg det nødvendige grunnlaget i 
fag som leses hjemme det året en er borte. 

I et studiespesialiserende studieprogram er det viktige å merke seg følgende: 

1. Omfang: Kravet er 90 t/u over tre år. Vi anser at dette kravet er oppfylt hvis eleven f.eks har 30 timer i 
Vg1 og 30 timer i Vg3, samt et dokumentert fullført skoleår i Vg2 fra utlandet.  
 

2. Krav til programfag: 30 av de 90 timene nevnt ovenfor skal være programfag, vanligvis fordelt med 15 
timer på Vg2 og 15 timer på Vg3. Elevene må velge minst to fag innen samme programområde de kan 
fortsette med på VG3. 

3. Eleven må velge matematikk i utlandet. 
 

4. Spesielt om historie: I kravet til generell studiekompetanse etter de nye reglene i Kunnskapsløftet, 
inngår 6 uketimer historie. Etter timeplanen undervises det to timer på Vg2 og fire på Vg3. Her gjelder 
de samme reglene som for norsk. Det er kun standpunktkarakteren fra Vg3 som vil stå på vitnemålet. 
Eleven må selv lese etter det som blir gjennomgått i Vg2. 

 
5. Spesielt om fremmedspråk: Dersom eleven har hatt fremmedspråk i ungdomsskolen og på Vg1, blir 

faget godskrevet som bestått fag i utland.  
For elever som ikke har hatt fremmedspråk i ungdomskolen, og som skal ha fremmedspråk i 3 år i 
videregående skole, anbefales det å ha fremmedspråkundervisning i det skoleåret en tilbringer i 
utlandet.  

6. Dokumentasjonen som eleven får etter avsluttet skoleår i utlandet må så tidlig som mulig leveres 
Røros vgs slik at det kan innpasses i det vitnemålet som Røros vgs utsteder etter endt skolegang. Kun 
elevens karakterer fra de kursene han/hun har tatt ved Røros vgs (for de fleste gjelder dette Vg1 og 
Vg3), vil danne grunnlag for søking til universiteter og høgskoler. Noen studiesteder krever også at 
dokumentasjonen fra utlandet legges ved det norske vitnemålet. 
 

Søknad om og reservasjon av skoleplass 

Selv om en skal studere i utlandet, må det søkes om skoleplass ved Røros vgs for Vg2 via Vigo innen 1.mars. 

Skriv til Lånekassen 

For at eleven skal få stipend, må Lånekassen ha bekreftelse fra skole i Norge om at det reserveres plass under 
forutsetning av gjennomført utdanning i utlandet. Eleven har selv ansvar for å be om slik bekreftelse fra skolen. 

 

Lykke til med utenlandsoppholdet! 


	Skriv til Lånekassen

