Søknad om grunnskoleopplæring for voksne
Skoleåret 2017/2018
Etternavn

Fornavn / mellomnavn

Fødselsnummer

Adresse

DUF nummer

Postnummer/Sted

Telefon

E-post

Kjønn

Nasjonalitet

Mann

Kvinne

Morsmål

Introduksjonsprogram Bodø kommune
Ja

Nei

Tidligere skolegang:
Grunnskole: Hvor mange år? _________________
Videregående skole: Hvor mange år? __________________
Tidligere skolegang fra Norge :

År

Sted

Utdanning

Norskprøver:
Har du gjennomført norskprøver?

Ja

Nei

Bodø voksenopplæring • Telefon 40216020 • e-post: ole.hatlebrekke@bodo.kommune.no • internett:
bvo.bodo.kommune.no
Adresse: Bankgata 26, 2 et• 8005 BODØ

Grunnskoleopplæring
Grunnskole for voksne - § 4A-1 etter opplæringsloven.
Bodø voksenopplæring tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne over 16 år. Tilbudet
er ment for voksne som av ulike grunner ikke har fullført hele eller deler av grunnskolen.
Grunnskoletilbudet går over to til fire år og gir opplæring i de fagene som kreves for å kunne
utstede vitnemål: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Undervisningen følger
ordinær læreplan (Kunnskapsløftet) for grunnskolen. Utdanningsløpet avsluttes med skriftlig og
muntlig eksamen og vitnemål. Med vitnemål fra grunnskole kan du søke videregående opplæring.
Søkere som trenger forberedende opplæring i ett eller flere fag, starter i G1 og følger et tre- eller
fireårig skoleløp, alt etter faglig utvikling og nivå. Undervisningen foregår på dagtid, 30 timer pr.
uke. Alle søkere blir kartlagt og testet i fagene matematikk, norsk og engelsk. Vi tilbyr opplæring
som i stor grad er tilpasset den enkelte elev.

Vurdering og veiledning
Underveisvurderingen skal brukes som redskap i læreprosessen og som grunnlag for tilpasset
opplæring. Den skal bidra til at eleven øker kompetansen sin i fag. Gjennom underveisvurdering
får lærer og elev kunnskap om elevens faglige progresjon og hvilket kompetansenivå eleven har
oppnådd mot avslutningen av opplæringen. Høy tilstedeværelse på skolen er viktig for
vurdering og veiledning.

Fortell hvorfor du søker grunnskole:

Dato

Søknadsfrist:

Underskrift

2017

Sendes til:
Bodø voksenopplæring
Bankgata 26, 2 etasje
8005 BODØ

Bodø voksenopplæring • Telefon 40216020 • e-post: ole.hatlebrekke@bodo.kommune.no • internett:
bvo.bodo.kommune.no
Adresse: Bankgata 26, 2 et• 8005 BODØ

