
SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV PRØVE Oppdatert V-2021 
Søknaden med dokumentasjon skal sendes sammen med oppmelding til prøve. 

□ Lærling  □ Lærekandidat □ Elev □ Praksiskandidat

Fødselsnummer: (11 sifre) 

Fornavn: Etternavn: 

Telefon/mobil: E-post:

KRAV TIL SØKNADEN 

• Søknad om tilrettelegging skal normalt sendes inn sammen med oppmelding til prøve.

• Søknaden må fortelle hvorfor det skal tilrettelegges på prøven, og hva som ønskes/anbefales av tilrettelegging.

• Sakkyndig uttalelse må legges ved, og skal helst være av nyere dato.

• Sakkyndig uttalelse skal være fra:
• Lege når det gjelder vansker/funksjonshemninger av fysisk art.
• Psykolog/logoped/spesialpedagog (f.eks. ppt), når det gjelder lese- og skrivevansker,

vansker av psykisk art o.l.

TILRETTELEGGING 

• Tilretteleggingen må ikke føre til at du får fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging av prøven.

• Tilrettelegging skal ikke være så omfattende at du ikke blir prøvd i kompetansemål i læreplanen for faget.

• Der  det er krav om skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter er det ikke mulig å tilrettelegge slik at disse
ferdighetene ikke blir prøvd. (jf forskrift til opplæringslova § 3-58)

□ Sakkyndig dokumentasjon er lagt ved

Samtykke fra den som har krav på taushet jfr. forvaltningsloven § 13. Unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 13. 
Undertegnede samtykker i at Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fag- og yrkesopplæring, videreformidler informasjon 
om tilrettelegging til prøvenemnda. 

Dato Sted Underskrift av kandidat 

Skjemaet sendes sammen med dokumentasjon og oppmeldingsskjema via eDialog til: 
  https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/971045698 

Beskriv hva som søkes tilrettelagt (Dersom du søker om mer tid er det viktig å skrive hvor mye tid du ønsker) 

https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A73-58
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-pa-en-sikker-mate/
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