
MELDING OM ELEV SOM AVBRYTER OPPLÆRINGEN 
Konfidensielt – OT har taushetsplikt 
Skjemaet sendes til regional OT via Elements, og til eleven. 

1. PERSONOPPLYSNINGER
Etternavn Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) 

Adresse (vei/gate nr): Postnummer/sted 

E-post Mobiltelefon 

Hvis eleven er under 18 år: 
Navn foresatte Adresse (vei/gate nr) Postnummer/sted 

E-post Mobiltelefon 

2. SKOLEOPPLYSNINGER
Skole: Utdanningsprogram/nivå: 

Har søkt reservasjon av skoleplass:  Type inntak: Fravær: 

☐ Ja
☐ Nei

☐ Ordinær
☐ Individuell

Dager: 
Timer: 

3. SKOLEN SKAL HA GJENNOMFØRT AVKLARINGSMØTE MED ELEVEN FØR HAN/HUN
UTSKRIVES

Tidspunkt for møte: 

Deltagere: 
☐ Elev     ☐ Foresatte     ☐ Rådgiver ☐ OT ☐ PPT
☐ Andre (Hvilke):

Dato for første kontakt med foresatte før avbruddet: 



 
 

4. HVA HAR SKOLEN GJORT FOR Å HJELPE ELEVEN? 
Beskriv kort hvilke tiltak som er gjort: 
 

Er elev/foresatte fornøyd med oppfølgingen og tiltakene skolen har tilbudt? Forklar: 
 

5. ÅRSAK TIL AT ELEVEN AVBRYTER OPPLÆRINGEN 
☐ Fått arbeid 
(Hvor) 

☐ Personlige årsaker ☐ Skolevei/mangel på 
motivasjon 

☐ Flyttet 
(Ny adr.) 

☐ Feilvalg ☐ Stort fravær 

☐ Militærtjeneste 
(Tidsrom) 

☐ Mangler oppholdstillatelse ☐ Lang reisevei 

☐ Utenlandsopphold 
(Tidsrom) 

☐ Fagvansker  

☐ Annen frafallsårsak (beskriv): 
 

6. TILLEGGSOPPLYSNINGER 
Neste møte med OT:  

Har skolen informert om konsekvensen ved å ikke levere tilbake bøker og PC?                 ☐ Ja ☐ Nei 
Har eleven et tilbud etter avbrutt skolegang?                                                                           ☐ Ja ☐ Nei 
(Hvis ja, beskriv tilbudet): 

7. UNDERSKRIFT 
Sted/dato:   Siste skoledag:   
Rektor Rådgiver 
  

OT-Rådgiver Elev/foresatte 
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