
Manglerud skole, International Classes
Norsk

Frist for innsending av søknad er 1. mars 2019. 

Fullstendig søknad med alle vedlegg sendes til:

Vedlegg til søknaden:

Oslo kommune
Utdanningsetaten

Informasjon om søker – vennligst skriv tydelig 
Etternavn Fornavn Kjønn

       Gutt Jente

Fødselsdato

Dag      Måned      År         Norsk personnummer

Nasjonalitet Språk som snakkes i hjemmet

Adresse i Oslo Nåværende klassetrinn Andre språk

Startdato Anslått tid ved Manglerud skole, International 
Classes

Andre forhold f. eks allergier el l.

Hobbyer, interesser



Nåværende skole eller barnehage
Navn på skolen/barnehagen søker går nå Postadresse Telefonnummer

Startdato Sluttdato Nåværende klassetrinn

Navn på rektor/leder Hvilken læreplan har vært fulgt?

Tidligere skolegang
Skolens navn Adresse Klassetrinn

Foresattes vurdering av søker
Hva mener du er ditt barns sterk-
este side?

Kryss av for ditt barns ferdigheter 
i engelsk

         Nybegynner

         Middels god

         Avansert

Vennligst kryss av for barnets 
ferdigheter I norsk

         Nybegynner

        Middels god

        Avansert

Hva mener du barnet ditt trenger 
å øve på?

Har ditt barn særskilte behov? Ja Nei  Hvis ja, vennligst fyll inn i rubrikken nedenfor
Vennligs spesifiser hva slags behov

Far
Etternavn Fornavn Nåværende adresse

Nåværende telefonnummer Nåværende faxnummer Nåværende epostadresse

Arbeidsgivers navn Arbeidsgivers telefonnummer Arbeidsgivers adresse

Mor
Etternavn Fornavn Nåværende adress

Nåværende telefonnummer Nåværende faxnummer Nåværende epostadresse

Arbeidsgivers navn Arbeidsgivers telefonnummer Arbeidsgivers adresse

Søsken
Navn Alder

Navn Alder

Navn Alder

Ja  Nei 

Sted Dato Signatur mor Signatur far

Aktivitetsskolen
 Vil det søkes om plass ved Aktivitetsskolen, AKS* (1.-4. trinn)? 

* * 

Signatur

* Begge foresatte må undertegne skjemaet.
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