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Søknadsskjema for videregående 
opplæring ved Møllehagen- og  
Hollenderhaugen skolesenter

1. Søker

Utdanningsprogam/ProgramområdeSkole
4. Tidligere skolegang

Navn Fnr (11siffer)

Adresse

Postnr. Poststed

Telefon

E-post

Adresse

2. Behandler
Navn Telefon

Postnr. Poststed FaxE-post

Skoletilbud for ungdom med rett til videregående opplæring 
og med behandler i psykiatrien. Behandler søker i samråd 
med eleven plass ved skolen. 

3. Ønsker

1

2

3

Skole Utdanningsprogam/Programområde Nivå

Skoleår

Elev Privatist

6. Ønsker undervisning i følgende fag
Fag Trinn

7. Vedlegg

Vedlegg som beskriver planlagt utdanningsløp med ønsket sluttkompetanse samt uttalelse fra behandler følger vedlagt 

8.   Søker er kjent med de opplysningene som er gitt i søknaden og at tillit mellom elev, skole og behandler er nødvendig  
      for å få utbytte av tilbudet ved skolesenteret. 
 
 
.          
10.  Behandler skriver separat uttalelse om forhold skolen bør kjenne til om eleven og som følger vedlagt denne søknaden. 
 
.          

9.   Behandler plikter å orientere skolesenteret når behandlingsopplegget blir endret eller avsluttet, da det kan påvirke skoletilbudet. Behandler 
      må og kunne gi informasjon som vedrører skolesituasjonen.

Underskrifter
Sted og dato Sted og dato

Søkers underskrift Behandlers underskrift

Rådgiver ved skolen hvor du er elev eller en rådgiver ved ett av karrieresentrene vil kunne hjelpe deg med søknaden.

Søknadsskjema og vedlegg sendes til: Inntakskontoret, Postboks 767, 4004 Stavanger 

Mobil

Mobil

Søknaden gjelder skoleåret:
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