
Oslo Voksenopplæring Servicesenter    
 

Søknad om fritak fra plikt til NORSK  

på grunn av tilstrekkelige kunnskaper 
 

1 
Sist oppdatert 22.12.2020     Fritak Norsk     Oslo Voksenopplæring Servicesenter 

 

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 introduksjonsloven § 17. 

 

 

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!) 

         Bestått norskprøve på minimum nivå A2 i alle delprøvene: lytte, lese, skriftlig fremstilling  

         og muntlig (eller tilsvarende prøve) 

         Gjennomført opplæring i norsk eller samisk i grunnskole eller videregående opplæring i Norge,  

         og hvor det er satt standpunktkarakter i faget muntlig og skriftlig (eller bestått eksamen) 

         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 plikt til opplæring i henhold til introduksjonsloven. 

 

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 godkjennes, får søker et vedtak om fritak.  

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

dokumentasjon på tilstrekkelig antall gjennomførte timer og eventuelle obligatoriske prøver som må 

være bestått. 

 

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

Reglene for fritak står i introduksjonsloven § 17, og i Forskrift om norskopplæring mv. for 

innvandrere §§ 3, 4 og 20. 

Søkere som fikk sin første oppholdstillatelse som ga dem plikt før 2016,  
trenger bare å dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk (eller samisk) for å få fritak fra plikt i 
både norsk og samfunnskunnskap.  
De kan bruke samme dokumentasjon på tilstrekkelige norskkunnskaper for å få fritak fra plikt i begge 
fagene.   

Søkere som fikk sin første oppholdstillatelse som ga dem plikt fra og med 2016,  
må dokumentere  

 tilstrekkelige kunnskaper i norsk (eller samisk) når de søker fritak fra plik til norsk 

 tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet når de søker fritak fra plikt til 
samfunnskunnskap. 

De må ha ulik dokumentasjon for hvert av fagene.   

 

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

 

 


