
Manuell søknad om inntak til videregående opplæring 2021–2022 

1. PERSONOPPLYSNINGER

2. SPRÅK OG FORDYPNING

Kryss av hvis du ønsker: 

Samisk som 1. språk Samisk som 2. språk Finsk som 2. språk 

  Søker du til de samiske videregående skolene i Karasjok eller Kautokeino, sett kryss for eventuell bakgrunn og videre språkvalg*:  

Samisk bakgrunn  Samisk som 1. språk  Samisk som 2. språk  Samisk som fremmedspråk 

* Samisk tilhørighet gir ekstra poeng. Samisk bakgrunn gir 50 poeng, samisk som 1. språk gir 200 poeng, samisk som 2. språk gir 150 poeng, og samisk som fremmedspråk gir 100 poeng. 

3. JEG SØKER PÅ FØLGENDE TILBUD

4. SAMTYKKE

Jeg er klar over konsekvensene av ikke å overholde søknads- eller svarfrister. Jeg bekrefter at gitte opplysninger er riktige og 
fullstendige, og at dokumentasjon kan gis bedrifter og skoler jeg søker til. Jeg samtykker til at denne søknaden arkiveres sammen 
med eventuelle vedlegg og sakspapirer i min opplæringsmappe i fylkeskommunens arkivsystem. Jeg er kjent med at 
det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og at jeg har rett til å trekke tilbake samtykket. Les mer om din rett til 
personvern på nettsidene til Troms og Finnmark fylkeksommune. 

DU SENDER SØKNADEN TIL: 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
Seksjon for inntak og tilbud
Postboks 701 
9815 VADSØ 

Sted og dato Underskrift søker Underskrift foresatte (hvis søkeren er under 15 år) / verge 

Søknadsfrist 1. mars 

Etternavn, fornavn: Fødselsnummer (11 siffer): 

Adresse: Morsmål: 

Postnr.: Poststed: E-postadresse: Telefonnummer: 

Foresatte: Telefonnummer: 

 Avgiverskole eller avgiverinstans: 

Ønskenr.  Utdanningsprogram/programområde Skolenavn/lærebedrift 
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Unntatt offentlighet jf. offl. § 13 og fvl. § 13. 
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