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Seksjon opplæring i bedrift 

 
SAMTYKKESKJEMA: SØKNAD OM EKSTRA MIDLER FOR SÆRSKILTE BEHOV 
 

Hvorfor har du fått dette skjemaet? 

Din lærebedrift har søkt Seksjon Opplæring i bedrift i Rogaland fylkeskommune om ekstra midler for 
å kunne gi deg best mulig tilrettelegging i løpet av læretiden din. I søknaden har lærebedriften 
beskrevet hvilke utfordringer som har oppstått i opplæringssituasjonen, og beskrevet hvordan du 
kan få tettere oppfølging fremover. For at vi skal kunne vurdere søknaden, vil vi innhente 
opplysninger fra, og drøfte søknaden med, fylkeskommunens Pedagogisk-psykologiske tjeneste 
(PPT). Det kan også være at vi ber om mer informasjon fra deg eller lærebedriften din. 

Du kan lese mer om tilskuddsordningen «Ekstra midler for særskilte behov» på www.rogfk.no.  

 

Vi kan ikke behandle dine personopplysninger uten ditt samtykke 

Informert samtykke vil si at du, som eier av informasjonen, vet hva du tillater av utveksling av 
informasjon, hvem informasjonen deles med, hvorfor og hvor lenge samtykket gjelder. Å gi 
samtykke er valgfritt, og du kan når som helst trekke samtykket ditt. 

Opplysningene kan ikke brukes til andre formål enn det det er gitt samtykke for, og kan heller ikke 
bli brukt i en større grad enn det som er relevant og nødvendig. Du kan lese mer om taushetsplikt i 
forvaltningsloven §§ 13a til g. 

 

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger 

Du har rett til å vite hvilken informasjon som lagres om deg, og hvem som har tilgang til disse. Dette 
beskrives i forvaltningsloven § 18 og i Personvernforordningen (GDPR) artikkel 13. og 14. Du har 
rett til å få rette opp i feilaktige opplysninger, samt få slettet opplysninger i enkelte tilfeller, som 
beskrevet i GDPR artikkel 16. og 17. Vi lagrer relevante dokumenter som omhandler 
opplæringstilbud og oppfølging i et elektronisk arkiv. Dette er dokumenter som sendes deg, og du 
kan i ettertid be om innsyn. Hvis du ønsker innsyn i, eller retting eller sletting av, dine opplysninger, 
kan du kreve dette ved å kontakte Rogaland fylkeskommune. 

 

Har du spørsmål til dette skjemaet? 

Du kan ta kontakt med din saksbehandler i Seksjon opplæring i bedrift, i Rogaland fylkeskommune. 
Kontaktinformasjon finner du på www.rogfk.no, eller du kan ringe oss på 51 51 66 00. 

  

http://www.rogfk.no/
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A713
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A718
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/*#&
http://www.rogfk.no/
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Samtykkeerklæring 

Jeg samtykker til at ansatte fra de ulike seksjonene i Rogaland fylkeskommunes 
Opplæringsavdeling kan samarbeide for at jeg skal få et best mulig opplæringstilbud i løpet av min 
læretid. Det vil si at personalet fra ulike seksjoner kan - uten hinder av taushetsplikt - ha kontakt 
med hverandre og dele relevante og nødvendige opplysninger til det beste for meg. Det kan 
innebære opplysninger om min helse og personlige forhold, samt hvilken oppfølging jeg har fått i 
tidligere skolegang. 
 

Samtykket gjelder for ☐ lærling ☐lærekandidat Fødselsnummer 
  

 
 

☐ Samtykket gjelder ut hele læretiden min ☐ Samtykket gjelder kun i denne tidsperioden: 
  

 
 

 

Har du noen innspill til hvordan lærebedriften din best mulig kan tilrettelegge for deg? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eventuelle merknader eller kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dato/sted Signatur lærling/lærekandidat 
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