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Oslo kommune, Utdanningsetaten 

Oslo Voksenopplæring Servicesenter 

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo 

 

 

Jeg søker fritak fra plikt til norsk (opplæring og/eller prøver)  

på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i henhold til integreringsloven § 29. 

 

Navn: _____________________________________________________________________________ 

 

Fnr (11 siffer): _________________________     DUF-nr (12 siffer): __________________________ 
 

 

Adresse: _________________________________________________      ___________     __________ 

  (Gate/vei   husnr)            (Postnr)         (Sted) 

 

Mobil: ___________________          Jeg er folkeregistrert i Oslo.   (Må krysses av) 

 

DOKUMENTASJON som er vedlagt søknaden   (Sett kryss) 

Det er mulig å kombinere skriftlig og muntlig resultat fra ulike typer norskprøver. 

         Bestått norskprøve på minimum nivå B1 i alle delprøvene: lytte, lese, skriftlig fremstilling  

         og muntlig  

         Bestått Norskprøve 3 eller Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten), skriftlig og muntlig 

         Standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i norsk eller samisk i grunnskolen 

         Halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i norsk eller samisk  

         i videregående opplæring, skriftlig og muntlig 

         Godkjent kompetanse i norsk eller samisk i grunnskolen eller videregående opplæring etter  

         realkompetansevurdering 

         Gjennomført og bestått studier i norsk på universitets- eller høyskolenivå tilsvarende minimum  

         30 studiepoeng 

         Dokumentasjon på at søker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller     

         høyskole, for eksempel bestått trinn 3 på universitetene (eller tilsvarende) 

 

 

________________, ______________ ____________________________________________ 

    (Sted)     (Dato)     (Underskrift) 
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Informasjon 

Oslo Voksenopplæring kan bare behandle søknader fra personer som er folkeregistrert i Oslo, og som 

har rett og plikt, eller plikt til opplæring i henhold til integreringsloven (eller introduksjonsloven). 

Hvis du har rett og plikt, eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven, må du bruke et annet 

søknadsskjema. 

 

Søknad med dokumentasjon må sendes per post til  

Oslo kommune, Utdanningsetaten 

Oslo Voksenopplæring Servicesenter 

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo 

 

Saksbehandlingstiden for søknader om fritak er maksimum 4 uker.  

Dokumentasjonen vurderes av Oslo VO i henhold til regelverket. 

Hvis dokumentasjonen blir godkjent, får søker et vedtak om fritak.  

Fritaket kan brukes ved søknad om permanent oppholdstillatelse, og er likeverdig med 

dokumentasjon på gjennomført pliktig opplæring og eventuelle obligatoriske prøver som må være 

bestått. 

 

Merk at det kreves ulik dokumentasjon for fritak fra norsk og fritak fra samfunnskunnskap.  

Reglene for fritak står i integreringsloven § 29, og i integreringsforskriften §§ 23-25. 

 

Ved behov for mer informasjon ta gjerne kontakt med Oslo VO Servicesenter, telefon 23 47 00 00. 

 

 


