
 
 
 
 
SØKNAD OM FRITAK FOR PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK 
OG/ELLER SAMFUNNSKUNNSKAP 
 
SØKER: 

 
Navn:............................................................................................................... 

Fødselsnr.:...........................................DUF-nr. 

………………………….... 

Bostedsadresse:.............................................................................................. 

Telefon privat /mobil:................................... 

Dato for første oppholdstillatelse: ……………………………………….. 

Søknaden gjelder fritak for plikt til opplæring i norsk og/eller 
samfunnskunnskap. 

Reglene om fritak gjelder for personer som omfattes av rett og/eller plikt til slik 
opplæring etter introduksjonsloven §17 første til tredje ledd.  
 
Det søkes om fritak for (sett kryss): 
Norskopplæring ▢                            Samfunnskunnskap ▢ 
 
Bakgrunn for søknaden (sett kryss):  

 ▢       Dokumentasjon på beståtte prøver i norsk og/eller samfunnskunnskap,  
             eller dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper i norsk og/eller  
              samfunnskunnskap (jmf. Forskrift til introduksjonsloven §3) 
 ▢       Dokumentasjon på helsemessige eller andre tungtveiende årsaker  
             (legeattest)  (jmf. Forskrift til introduksjonloven § 4) 
 

Du må legge dokumentasjonen ved søknaden. (se baksiden)  

 

Søkerens underskrift 

Sted og dato Underskrift 
 

 
Randaberg kommune, Postboks 40, 4096 Randaberg 
Tlf. 5141 4100 / Fax. 5141 9696 
Epost post@randaberg.kommune.no 
Org.nr. 934 945 514 

 Sammen skaper vi 
den grønne landsbyen 

 



 
 
 
 
Tilstrekkelige kunnskaper i norsk er: (minst et krav må være oppfylt) 

● Norskprøve nivå A2  eller nivå B1 skriftlig og muntlig 
● Norskprøve 2 eller Norskprøve 3 skriftlig og muntlig 
● Test i norsk - høyere nivå, «Bergenstesten» (bestått/450 p), skriftlig 
● Gjennomført opplæring i norsk i grunnskole eller videregående opplæring 

etter læreplanen i norsk, og med standpunktkarakter  
● Gjennomført studier i norsk på universitets/høyskolenivå i Norge/andre 

land tilsvarende 30 studiepoeng 
● Fyller inntakskrav for norskkunnskaper for universitet eller høyskole 

 

Tilstrekkelige kunnskaper i samfunnskunnskap: (minst et krav må 
være oppfylt) 

● Bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap 
● Gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i 

grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, med 
standpunktkarakter i faget 

● Gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, 
på universitets- eller høyskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. 

 

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Randaberg kommune, Oppvekst. 

Tlf. Randaberg kommune 51 41 41 00 
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