
igen kommune

Voksenopplæ,ringen

PERMIS"TONSSØKNAD

Introduksjonsprogrum i Steigen kommútne
Voksenopplæringen

Søker
Etternavn Fornavn

Adresse Fødselsdato/DUF-nr

Søkers underskrift
Sted Dato Underskrift

Kommentar for korte oner:

Sted/Dato:

Underskrift
lærer rektor

Steigen Voksenopplæring
Ragnhild Normann Danielsen, rektor

Telefon: 91823054
E-post: ragnhild.danielsen@steigen.kommune.no

Velferdspermisj onen er:

Godkjent Ikke godkjent_



ffisteigen kommune
pvot ."nopplæringen

SNU ARKET OG FYLL UT!

Søknaden gielder (sett kryss):

Opplysninger om klageadgangen
Etter $ 22 iintroduksjonsloven er det klageadgang på dette vedtaket. Klagefristen er tre uker
fra du har mottatt vedtaket eller på annen måte er informert om vedtaket, jf. forvaltningsloven

$ 29. Rett klageinstans er Fylkesmannen i Nordland

En eventuell klage sendes til den kommunen som har fattet vedtaket. Kommunen skal etter at
klagen er mottatt, gjennomgå saken på nytt og foreta de undersøkelser som klagen gir grunn
til. Kommunen kan oppheve eller endre vedtaket dersom den f,rnner grunn til det. Fastholdes
vedtaket, oversendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen har alminnelig veiledningsplikt, jf.
forvaltningsloven $ 1 1. Du har adgang til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter i den
grad forvaltningsloven $$ 18 til 19 tillater det. Det er også adgang til å søke om utsatt
iverksetting, jf. forvaltningsloven $ 42. Utsatt iverksetting vil si at vedtaket ikke kan
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

Steigen Voksenopplæring
Ragnhild Normann Danielsen, rektor

Telefon: 91823054
E-post: ragnhild.danielsen@steigen.kommune.no

Sett
kryss

Permisjonsgrunn F.o.m
dato

T.om
dato

Tilvenning av barn i barnehage: inntil 3 dager

Tilvenning skolestart: I dag

Lege/tannlege utenfor Steigen/ intervjui opptak skole
Husk! Søk med en gang du har fått innkalling/time

Eget bryllup: I dag

Feiring av religiøse og nasjonale høytidsdager som ikke er offisielle i
Norge: inntil 2 dager pr kalenderår.
Husk! Du må søke 14 dager i forveien

Dødsfall i nærmeste familie eller hos andre som står deg nær: inntil 3

dager * evt. reisedager.

Annet


