Oslo kommune

Fødselsnummer (11-siffer): _________________

Utdanningsetaten
Fyrstikkalleen skole

FORELØPIG GODKJENNNING AV SKOLEÅR I UTLANDET
STUDIESPESIALISERING VG2
Skoleår: _____
Navn (blokkbokstaver): _______________________________________________________
Klasse:______________
E-postadresse som skolen kan nå deg på når du er i utlandet: ___________________________________________
I samsvar med Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått opplæring i Norge og utlandet og annen
informasjon og informasjon om Godkjenning av videregående opplæring i utlandet lagt ut på
Utdanningsdirektoratets hjemmeside, bekreftes det at eleven vil få godkjent sitt skoleår ved en utenlandsk skole
som likeverdig med Vg2 ved Fyrstikkalleen skole under følgende vilkår:
• Eleven må skaffe seg kunnskap om alle fag som leses her hjemme før hun/ han drar. Oversikt over fellesog programfag samt avgangsfag på Vg2 finner eleven på vilbli.no.
• Eleven må kunne dokumentere bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring, både i omfang og nivå,
i de fagene som inngår i minimumskravene til generell studiekompetanse:
o Eleven må ha hatt likeverdige fag som på Vg2 her hjemme (dette gjelder også 2. fremmedspråk)
o Eleven må ha offisiell dokumentasjon om bestått skoleår, slik at hun/han ville ha blitt flyttet opp
i neste klasse på den skolen hun/han gikk på i utlandet.
• Når det gjelder fagene norsk og historie må eleven selv sette seg inn i fagstoffet. Stoffet i disse fagene på
Vg2 er grunnlag for både skriftlig og/eller muntlig eksamen på Vg3. Dette må eleven snakke med
faglærer om før hun/han drar. Dette vil også gjelde de elever som trenger 2. fremmedspråk, nivå I+II på
Vg3 (altså elever som ikke hadde 2. fremmedspråk på ungdomsskolen).
• Eleven må søke Vg3 på VIGO før 1. mars på det programområdet hun/han har valgt. Eleven er ikke
garantert plass på Fyrstikkalleen skole når hun/han kommer tilbake. Eleven konkurrerer om opptak med
elever som har plass hos oss på Vg2 på det programområdet hun/han har valgt. Eleven kan ikke skyves ut
av søkere fra andre skoler. Det er også en forutsetning at reglene for godkjenning av utvekslingsåret er
fulgt.
• Når eleven har kommet tilbake må hun/han sende en formell søknad til skolen han/ hun har kommet inn
på om å få godkjent skoleåret i utlandet, sammen med sitt utenlandske vitnemål og læreplaner (samt ev.
pensumlister og attester). Skolen kan også be om å få en formell beskrivelse av de fagene eleven har hatt i
utlandet.
• Ved skoleslutt må eleven selv sende inn sitt utenlandske vitnemål (evnt diplom/vitnemål, attester,
læreplaner, pensumlister) til Inntakskontoret. Se inntakskontorets hjemmeside for innsendingsfrist i juni.
Adresse: Utdanningsetaten i Oslo, Inntakskontoret, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo. Der må det også
legges ved en formell forklaring på karaktersystemet. Eleven vil bli poengberegnet ut fra sitt utenlandske
vitnemål.
• Elever som ikke kan vise til dokumentasjon for bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i de
fagene som inngår i minimumskravene til generell studiekompetanse, må ta disse fagene som elev eller
privatist i Norge før et vitnemål kan utstedes.
Merk: Hvis eleven ønsker å fortsette på Vg3 på Fyrstikkalleen skole, må eleven oppgi en gyldig e-postadresse som
skolen kan nå eleven på i forbindelse med valg av programfag til Vg3.

_________________________________
Elevens underskrift og dato

_________________________________
Foresattes underskrift og dato

______________________
Rektors underskrift og dato

Utdanningsetaten
Fyrstikkalleen skole

Besøksadresse:
Fyrstikkalleen 21
0661 OSLO
fyrstikkalleen@ude.oslo.kommune.no
www.f21.no

Verdt å vite:
•

Du må ta kontakt med den utvekslingsorganisasjonen du ønsker å bli utvekslet
gjennom. Der vil du få nærmere informasjon om valgmuligheter, kostnader,
vertsfamilier osv.

•

Når du har inngått avtale om utveksling, er det viktig at du informerer skolen om
planene dine og trekker søknaden din på VIGO. Dette gjøres normalt på vårparten.

•

Husk også å ta kontakt med Lånekassen i tidlig hvis du ønsker å søke om stipend.
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