
Søknad om unntak i yrkesfaglege utdanningsprogram 

Elevar og lærlingar som ikkje har bestått i inntil to fellesfag, kan likevel få vitnemål og fag- eller 
sveinebrev. Sjå s.2 (forskrift til opplæringslova §3-44a) for når ein kan søkje om eit slikt vedtak.  

Søkjar  

Namn 
Adresse 
Fødselsnummer 

Eg søkjer unntak på bakgrunn av følgjande fag (inntil to fellesfag): 

Eg søkjer unntak i følgjande yrkesfaglege utdanningsprogram: 

Eg har (kryss av): 

 lagt ved ny sakkunnig vurdering (ikkje eldre enn eit år) frå PPT som viser store lærevanskar i
fellesfaget /fellesfaga.

 fullført opplæring (vg1 og vg2)

Du kan klage på vedtaket til Fylkesmannen, jfr. forvaltningslova § 28 og opplæringslova § 15-2. 
Klagefristen er tre veker frå vedtaket er motteke. Klagen skal sendast til Sogn og Fjordane 
fylkeskommune for evt. vidaresending. 

Sogn og  Fjordane fylkeskommune nyttar eDialog. Med eDialog kan du trygt sende dokument 
elektronisk, sjølv om dei er unnateke offentlegheit. 

Lagre dette søknadsskjemaet lokalt på datamaskina, og trykk her for å sende det inn elektronisk.

(Merk tittel med  søknad om unntak i yrkesfaglege utdanningsprogram) 

https://www.sfj.no/?cat=463035
https://www.sfj.no/?cat=463035


I kapittel VI Særskilt om retten til dokumentasjon av vidaregåande opplæring, forskrift til 
opplæringslova §3-44a står følgjande om unntak ved yrkesfaglege utdanningsprogram:  

Etter søknad kan fylkeskommunen gi samtykke til at elevar og lærlingar i yrkesfaglege 
utdanningsprogram som har gjennomført opplæringa, men ikkje har bestått karakter i inntil to 
fellesfag, likevel får vitnemål og fag- eller sveinebrev. Tilsvarande gjeld praksisbrev for 
praksisbrevkandidatar som ikkje har bestått i eit fellesfag. Dette gjeld berre om det ligg føre ei ny 
sakkunnig vurdering frå den pedagogisk-psykologiske tenesta som viser at eleven har store 
lærevanskar i faget/faga.  

Det kan ikkje bli gitt førehandstilsegn om unntak. Vedtak kan tidlegast gjerast i samband med 
overgangen frå Vg2 til Vg3.  

Rektor avgjer søknadene frå elevar og lærlingar i fag som gir vitnemål med yrkeskompetanse. Det 
kan ikkje bli gitt unntak for vitnemål som gir generell studiekompetanse.  
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