Vedlegg til søknad
2018-2019

Søkers navn:
Jeg har søkt på www.vigo.no:

PERSONALIA
Etternavn:

Fornavn:

Adresse:

Postnr:

Kommune:

Fylke:

Telefon:

Fødselsdato:

Mobiltelefon:

E-mail:

Sted:

□ ja

Har du tidligere vært elev ved skolen:

□ nei

Tidligere skolegang/kurs:
Skole/kurs

Ja

Fullført
Nei

Tidsrom

Vedl.
nr:

Tidsrom

Vedl.
nr:

Arbeidspraksis:
Arbeidsgiver/hva slags arbeid

Varighet
År
Mnd

Sluttkompetanse (planlagt yrke):

Husk å legge ved kopi av dokumentasjon fra tidligere skolegang og arbeidspraksis.

A. Ordinær søker, Privatskoleloven §2-1a

B. Søkere med ekstra behov for oppfølging, (f.eks. kronisk sykdom), Privatskoleloven §2-1f
Søkere med behov for oppfølging MÅ sende med uttalelse fra sakkyndig instans som PPT, sykehus, lege,
NAV osv.

Kommentar:

For alle søkere:
Vær oppmerksom på at alle søkere uten ungdomsrett må realkompetansevurderes før inntak. Ta kontakt
med Aglo videregående skole for mer informasjon.
Dersom du søker etter fristen, blir du vurdert dersom det er ledige plasser. (*)

Søknadsfrist: 01.02.2018 og 01.03.2018
Du søker skolen ved å benytte

www.vigo.no

Søker du etter fristen, må dette skjemaet benyttes.
Skjemaet sendes til: Aglo videregående skole, Fløanvegen 89, 7510 Skatval
*Viser for øvrig til inntaksreglementet som du finner på www.aglo.no under fanen Søk skoleplass

På bakgrunn av søkerinteresse vil skolen kunne gi følgende tilbud i 2018/2019:
Merk av hvilke(t) kurs du søker plass på (prioriter 1, 2, 3)
Videregående trinn 1
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg1 Design og håndverk
Vg1 Helse- og oppvekstfag
Vg1 Service og samferdsel
Vg1 Teknikk og industriell produksjon

Videregående trinn 2
Bygg- og anleggsteknikk
Vg2 Byggteknikk
Design og håndverk
Vg2 Aktivitør
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag (Kryssløp fra Vg1 Helse- og oppvekstfag)
Vg2 Frisørfag
Helse- og oppvekstfag
Vg2 Aktivitør (Kryssløp fra Vg1 Design og håndverk)
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg2 Helsearbeiderfag
Service og samferdsel
Vg2 Salg, service og sikkerhet
Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Industriteknologi

Videregående trinn 3
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Sted:
Underskrift:

Dato:

