
 

 

 

BÆRUM KOMMUNE 
VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET 

  

 

 

 

 

 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG/ELLER SAMFUNNSKUNNSKAP  
 

Kun for søkere med første oppholdstillatelse ETTER 01.01.2016 og FØR 01.01.2021.  

Jf introduksjonsloven § 17 fjerde ledd og forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. 

Søknad med dokumentasjon sendes til:  

Bærum Kommune, Voksenopplæringssenteret, PB 700, 1304 Sandvika 

 
 

SØKER 

Etternavn: Fornavn:  

 

Fødselsnummer/DUF-nummer:  Mobil: 

 

Adresse: 

DOKUMENTASJON SOM GIR GRUNNLAG FOR FRITAK: 

Jeg kan dokumentere følgende kunnskaper i norsk: 

(SETT KRYSS UNDER) 

 Norskprøven, nivå A2 eller B1 - fra og med mai 2014  

Alle delprøvene: lese, lytte, skriftlig fremstilling og muntlig 

 Test i norsk - høyere nivå (”Bergenstesten”)  

 Norskprøve 2 eller 3 - Skriftlig og muntlig  

 Språkprøve i norsk for voksne innvandrere  

- frem til 2005. Bestått skriftlig og muntlig. 

 Grunnskole  

Vitnemål med karakter i norsk eller samisk, både muntlig og 

skriftlig iht. lærerplanen fra 10. års trinn. Terminkarakterer 

godkjennes ikke. 

 Videregående opplæring  

Vitnemål eller kompetansebevis fra gjennomført opplæring (3 eller 

flere år) med bestått karakter (2-6) i norsk, både muntlig og skriftlig. 

 Gjennomført studier i norsk/samisk på universitets / 

høyskolenivå i tilsvarende 30 studiepoeng, eller du fyller 

inntakskrav for norsk på universitet / høyskole. 

(NORINT0130, NORA0130,  ISSN0130). 

 Tungtveiende helsemessige årsaker  

Jeg kan dokumentere følgende kunnskaper i samfunnskunnskap: 

(SETT KRYSS UNDER) 

 Bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere 

 Gjennomført opplæring i samfunnsfag ved grunnskole eller 

videregående opplæring i Norge, hvor det er satt standpunktkarakter i 

henhold til læreplaner for faget.  

 Bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på 

universitets- eller høyskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. 

 

 Tungtveiende helsemessige årsaker  

 

SØKERS UNDERSKRIFT  
Jeg er klar over at søkere med rett til opplæring ikke får 

mer gratis opplæring når de har fått fritak.  

Jeg vedlegger kopier av dokumentasjonen og av kopi av pass med 

foto, eller annen ID med foto. All dokumentasjon må være stemplet 

med ”Rett kopi” for å bli godkjent! 

Sted og dato  Underskrift  

 

SAKSBEHANDLERS UNDERSKRIFT  
Sted og dato  

 

Underskrift 

 


