
Ås læringssenter, 
Moerveien 10, 1430 Ås,  
tlf. 64 96 21 50,  
e-post: laeringssenteret@as.kommune.no

Redigert 10.06.2020 

Søknadsskjema - Unntatt fra offentlighet § 5a 

Grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven §4A-1 

ved Ås læringssenter skoleåret: 2021/2022

1. 

Søker 
Etternavn: Fornavn: Fødselsnummer  

(11 siffer): 

Adresse: 

Postnummer: Poststed: E-postadresse:

Tlf. på dagtid: Tlf. på kveldstid: 

2. 
Minoritetsspråklig søker 

Nasjonalitet: Ankomst Norge: Morsmål: Mann: 

Kvinne: 

Oppholdsstatus 
Flyktning: 

Innvandrer: 

Legg ved kopi av gyldig 
oppholdstillatelse og bostedsbevis. 

Norskopplæring Ja ☐   Avsluttet når:…………………….  Hvor:………………………………….. Nei ☐
Har du tatt 
Norskprøven? Ja ☐ (legg ved kopi)       Nei ☐ 

3. 
Tidligere skolegang (fra hjemlandet og Norge), antall år 
Grunnskole Yrkesskole, linje 

Annen skolegang Voksenopplæring 

Videregående skole Legg ved eventuelle vitnemål 
4. 

Hvilke fag ønsker du opplæring i? 

Norsk Samfunnsfag 

Engelsk Natur og miljøfag 

Matematikk 

5. 
Hvorfor trenger du grunnskoleopplæring i disse fagene? 
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Ås læringssenter, 
Moerveien 10, 1430 Ås,  
tlf. 64 96 21 50,  
e-post: laeringssenteret@as.kommune.no

Redigert 10.06.2020 

Søknaden sendes til: Ås læringssenter, Moerveien 10, 1430 Ås, 

tlf. 64 96 21 50, e-post: laeringssenteret@as.kommune.no  

Endelig frist for innlevering av søknaden: 1. september 2021 

Målgruppe  

Rett til grunnskoleopplæring for voksne  
I henhold til Opplæringsloven § 4A-1 har disse gruppene rett til grunnskoleopplæring: 

• Voksne som ikke har fullført grunnskolen 

• Voksne som formelt har fullført, men trenger mer grunnskoleopplæring 

• Utlendinger med bosettingstillatelse, arbeids- og/eller oppholdstillatelse med behov for grunnskoleopplæring 

Opplæringen skal som hovedregel omfatte de fagene som voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole.  
Opplæringen skal være tilpasset den voksnes behov.  
Kriterier og vilkår  
Du må være over opplæringspliktig alder og ha behov for grunnskoleopplæring. Ungdom som har fullført grunnskolen (og 
som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1), har ikke rett til grunnskoleopplæring for voksne.  
Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.  
Gjeldende lov og regelverk  
Opplæringslova § 4A-1  
Søknad  
Du må fylle ut dette skjemaet for å søke om grunnskoleopplæring for voksne. Du kan få hjelp til utfylling av skjemaet ved Ås 
Voksenopplæring. Skjemaet skal sendes Ås Voksenopplæring, Postboks 195, 1431 Ås. 
Frist for innlevering av søknaden: 
1. april

6. 
Er det spesielle hensyn vi må ta i undervisningen? 

7. 
Datakunnskaper 

Har du gode datakunnskaper? 

Ja ☐ Nei  ☐ Kan litt ☐

8. 
Underskrift 

Dato: Søkerens underskrift: 

Dato: Saksbehandlers underskrift: 
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