
            VESTRE TOTEN KOMMUNE 
            Vestre Toten ungdomsskole 

 

Vestre Toten ungdomsskole 

 

 

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING EKSAMEN 
 
Ifølge forskrift til opplæringsloven §3-29, har elever med behov for tilrettelegging rett til å få lagt 
forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. 

 
Elever med allergi / enkelte kroniske sykdommer 

• Elever med allergi eller enkelte kroniske sykdommer kan søke om forlenget tid på eksamen. 
Slike søknader må dokumenteres med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder 
gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil 
være plaget i perioden eksamen gjennomføres, fra midten av mai til midten av juni.  

Søknad utvidet tid: 
Vi søker med dette om at ________________________________________ i klasse  _____  får utvidet  
 
tid på eksamen på bakgrunn av (kort beskrivelse av sykdom / årsak) _________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 

 
Vi har vedlagt følgende dokumentasjon: ______________________________________ 

 

Elever med lese – og skrivevansker og / eller spesialundervisning 
• Elever med spesifikke lese – og skrivevansker og / eller spesialundervisning har krav på 

tilrettelegging til eksamen. Rektor lager et enkeltvedtak på bakgrunn av søknad for foresatte. 
Sammen med kontaktlærer / faglærer vurderer dere hvilke tilrettelegginger som er aktuelle for 
eleven. Sett kryss: 

o Utvidet tid: ______ 
o Bruk av retteprogrammer som Lingdys / Lingright: _______ 
o Opplest tekst fra lydfil: ______ 
o Opplest tekst fra ansatt ved skolen: _______ 
o Gjennomføring av eksamen på eget rom: _______ 

Rektor lager et enkeltvedtak basert på elevens behov samt skolens muligheter for tilrettelegginger, i 
dialog med kontaktlærer / faglærer. Dokumentasjon finnes på skolen og skal ikke legges ved søknaden. 
 
 

Vi oppfordrer til å søke om tilrettelegginger innen 1. februar, slik at eleven er trygg på tilpasningene i 
god tid før eksamensgjennomføringen. Rektor kan imidlertid lage enkeltvedtaket tett på 
eksamensgjennomføringen hvis behov. 

 

Dato:  
Underskrift foresatte: 
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