Særskilt vurdering
Sendes med post innen 20. mars 2022. Du finner adressen til din saksbehandler i
nettsøknaden.
Skjemaene er skrivbare via PC, men du må ta utskrift for å signere.
Særskilt vurdering er en ordning for deg som kan dokumentere at du av spesielle grunner hadde et
høyere kunnskapsnivå enn karakterene dine fra videregående skole viser. Det er ikke en vurdering av
om du fikk brukt potensialet ditt da du gikk på videregående skole.
Søknaden din må sannsynliggjøre at du var på et høyere faglig nivå enn enkeltkarakterer viser.
Informasjon om særskilt vurdering finner du på Samordna opptaks nettsider:
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/serskilt-vurdering/

Personinformasjon
Navn (fornavn + etternavn)

Fødselsnummer (11 siffer)

Søkernummer (6 siffer)
Sett kryss
Jeg har registrert en nettsøknad gjennom Samordna opptak
og krysset av for særskilt vurdering
Del 1 – fylles ut av søker
I del 1 må du svare på følgende spørsmål:
• Hvilke karakterer du mener er feil
• Hvordan det spesielle forholdet har påvirket karakterene dine
• Hvorfor du mener at du hadde et høyere faglig nivå enn karakterene viser
Det du beskriver i del 1 må underbygges av dokumentasjon.

Jeg har fylt ut del 1
Del 2 – fylles ut av videregående skole
Den videregående skolen din skal fylle ut del 2. Hvis du har gått på flere videregående skoler, må alle
skolene fylle ut hvert sitt skjema. Skjemaet må fylles ut selv om du ikke har fått tilrettelegging.

Den videregående skolen/skolene der jeg var elev har fylt ut del 2
Dokumentasjon på forholdet som gjør at du søker om særskilt vurdering
Dette kan for eksempel være rapport fra PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), legeerklæring eller
annen dokumentasjon fra sakkyndig. Hvis du søker på grunnlag av kort botid, må du legge ved
bostedsattest.

Jeg har lagt ved dokumentasjon

Del 1 - fylles ut av søker
Hvilke karakterer mener du er feil?
Skriv navn på fag og karakter

Beskriv kort hvordan det spesielle forholdet har påvirket disse karakterene

Hvorfor mener du at du hadde et høyere faglig nivå enn karakterene dine viser?
Det er ikke tilstrekkelig å begrunne at du kunne gjort det bedre hvis du hadde fått
utnyttet potensialet ditt.

______________

____________________

_________________________

Dato

Sted

Underskrift

Særskilt vurdering
Del 2 - fylles ut av videregående skole
Særskilt vurdering gjelder søknad om opptak til høyere utdanning, se Samordna opptaks
nettsider for utfyllende informasjon: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptakuhg/poengberegning/serskilt-vurdering/
Skjemaet skal gi informasjon om all tilrettelegging eleven har fått i forbindelse med sykdom,
ulykker, nedsatt funksjonsevne, lærevansker, kort botid i Norge og annet morsmål enn
norsk, eller andre spesielle forhold.
Elevens navn:
Skolens navn:
Når var søkeren elev ved skolen?
Fra dato (måned/år):
Har eleven søkt om tilrettelegging?

Fødselsdato:

Til dato (måned/år):

Har relevant faginstans (PPT eller andre) uttalt seg om behov for tilrettelegging?
Har eleven fått tilrettelegging i henhold til aktuelle behov eller anbefalinger fra relevant
faginstans? Skriv ned hvilke typer anbefalt tilrettelegging som eventuelt ikke ble gitt.

Skriv ned all tilrettelegging eleven har fått (Legg eventuelt ved eget skriv ved behov)
Type tilrettelegging

Iverksatt måned/år

Avsluttet måned/år

Eventuelle kommentarer

______________
Dato

____________________
Underskrift

_________________________
Stilling ved skolen
__________________________
Skolens stempel

