Denne artikkelen er skrevet av Oslo VO Servicesenter for nettsiden
https://felles.oslovo.no. Artikkelen er oppdatert april 2018.

Regler for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap
I denne artikkelen finner du en forenklet beskrivelse av noen av reglene for opplæringen.
Du finner reglene i introduksjonsloven med forskrifter. Se også de andre artiklene om norsk
og samfunnskunnskap på denne nettsiden for å få bedre oversikt.
Vi gjør oppmerksom på at deltagere i introduksjonsprogram følger fraværsreglene for
introduksjonsprogrammet når de går på kurs i norsk og i samfunnskunnskap.
Personer med rett og plikt, og med plikt, som trenger å dokumentere timer i norsk og i
samfunnskunnskap for å søke permanent oppholdstillatelse:









Du må være til stede i 250/550 t norsk og 50 timer samfunnskunnskap
Bare timer du er til stede teller
Du må ta igjen alt fravær
Du må selv be skolen(e) om dokumentasjon på timene
Hvis du flytter, husk å si fra til Oslo VO, posten og folkeregisteret
o Ha navnet ditt på postkassen din!
Du må sende papirdokumentasjon på timene sammen med søknaden om permanent
opphold
Det er gebyr (koster penger) for å søke permanent oppholdstillatelse. Vær sikker på
at botid og dokumentasjon er ok før du søker.

Regler for fremmøte og fravær fra norskkurs for deltakere med plikt
(= som betaler for kurset selv):







Du må ha legeattest (sykemelding) for alt fravær for å få timene gratis igjen.
Hvis du ikke har legeattest må du betale for å få tatt timene du var borte, så du får
gjennomført 250 timer norsk.
Ingen egenmelding
Ingen permisjoner
Ingen tidsfrister for å fullføre 300 timer opplæring
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Regler for fremmøte og fravær, for deltakere med rett og plikt, innenfor de første 600
timene:


Du kan være borte i 10 % av de 600 timene og få timene gratis senere.
o Hvis du er borte fra norsktimene, må du ta igjen norsktimer.
o Hvis du er borte fra samfunnskunnskapskurset, må du ta igjen
samfunnskunnskapstimer.
o
o

For alt fravær over 10 %, uansett grunn, må du ha legeattest for å få timene
gratis igjen senere
Hvis du ikke har legeattest for fravær utover 10 %, må du betale for å få tatt
timene du var borte og få gjennomført 600 timer.

Samfunnskunnskapskurs
I Oslo vil Oslo VO Servicesenter gi deg mulighet til å ta igjen de timene du er borte på
et senere kurs.
Personer med rett og plikt (og rett): permisjoner:
Reglene for permisjon gjelder både innenfor de første 600 timene og hvis du får flere timer
(behovsprøvet opplæring).
Faste regler for permisjoner.
Husk å søke skolen om alle typer permisjon.
Timer du er borte pga. permisjon teller ikke ved søknad om permanent oppholdstillatelse
Fødselspermisjon for deltagere
Permisjon inntil 10 måneder.




De første 600 timene i norsk og samfunnskunnskap er gratis i inntil 3 år fra første
oppholdstillatelse som ga rett til opplæringen.
Ved permisjon i denne perioden:
ikke flere gratis timer opp til 600 timer hvis permisjonen varer lenger enn til 3-årsfristen.
Ikke lenger permisjon enn inntil 5 år fra første oppholdstillatelse.

Altså: permisjon gir ikke utsatte frister.

Pappapermisjon
Paragraf §13 i introduksjonsloven: Permisjon ved fødsel og adopsjon
Etter fødsel har foreldre som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, etter søknad
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rett til omsorgspermisjon. Permisjon kan innvilges i inntil ti måneder av barnets første leveår.
Dette gjelder bare deltagere som har rett (rett og plikt eller rett) til opplæringen.
Oslo Voksenopplæring tolker dette slik at far, som går på kurs, kan få inntil ti måneders
fødselspermisjon fra opplæringen, når barnets mor ikke går på kurs.
Vi understreker at fødselspermisjon/pappapermisjon IKKE forlenger fristene for gratis
opplæring på tre og fem år. Fordelen med å ha fått innvilget permisjon at man ikke behøver
å søke plass på nytt etter permisjonen. Deltakeren vil bli prioritert ved første inntak etter at
permisjonen er over.
Du kan velge å slutte på kurset, i stedet for å søke permisjon. Si fra til skolen! Da må du søke
på nytt om plass når man vil begynne på kurs igjen.
2. Velferdspermisjon
Velferdspermisjon er korte permisjoner, blant annet til:







Lege/tannlege
Oppstart for barn i barnehave/skole
Jobbintervju
Giftemål/partnerskap
Dødsfall i familien
2 religiøse høytidsdager

Maks 10 dager permisjon pr. år til sammen
Permisjon i halv eller hel dag.
Timene må tas igjen senere, de er gratis.
Timer du er borte, teller ikke ved søknad om permanent opphold eller statsborgerskap.
Tre «tak» /grenser for gratis opplæring for personer med rett og plikt, og rett
Enten


5 år fra første oppholdstillatelse (som gir grunnlag for permanent opphold)

Eller


Bestått Norskprøve 3 /Norskprøve på nivå B1
(Unntak: Du kan få flere timer hvis de er innenfor 550 timer og du har rett til 600 timer)

Eller


3000 timer

Når du kommer til EN av disse tre, får du ikke mer gratis norskkurs. Eksempel: 5 år, 400
timer: ikke flere gratis timer.
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