
Tønsberg Læringssenter 
 
 
 

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

I henhold til introduksjonsloven § 17 fjerde ledd og forskrift om opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for nyankomne flyktninger. 
 
Du får svar på din søknad innen 3 uker. Har du ikke Digipost blir brev sendt til din postkasse. 
Søknader uten dokumentasjon vil ikke bli behandlet. 

 
SKRIV TYDELIG 
 
Personlige opplysninger om meg 

Etternavn: 
 

Fornavn: 

Fødselsnummer (11) eller DUF-nummer (12):  
 

Adresse: Postnr/sted: 

E-post:  Mobilnummer: 

  

Dokumentasjon som gir grunnlag for fritak: 
Jeg kan dokumentere følgende kunnskaper i norsk: 
(sett kryss under) 

Jeg kan dokumentere følgende kunnskaper i 
samfunnskunnskap (sett kryss under) 

□ Norskprøven, nivå A2 eller B1 - Alle delprøvene: 

lese, lytte, skriftlig fremstilling og muntlig  
□ Test i norsk – høyere nivå («Bergenstesten») 
□ Norskprøve 2 eller 3 - Skriftlig og muntlig  
□ Grunnskole – Vitnemål med minimum karakter 2 

i norsk eller samisk, både muntlig og skriftlig iht 
læreplanen for 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, 
muntlig og skriftlig  
□ Gjennomført studier – i norsk/samisk på 

universitets/høyskolenivå tilsvarende 30 
studiepoeng, eller at du fyller inntakskrav for norsk 
på universitet/høyskole. (NORINT0130, NORA0130, 
ISSN0130) 
□ Tungtveiende helsemessige årsaker - (må 

dokumenteres av lege eller spesialisttjeneste) 

□ 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 - (må 

dokumenteres av lege eller 
spesialisttjeneste)  
 

Signatur/vedlegg  

Ved å søke om fritak er jeg klar over at jeg 
mister min rett til videre gratis opplæring 

Jeg legger ved kopi av dokumentasjon, kopi 
av pass med foto eller annen ID med foto. All 
dokumentasjon må være stemplet «Rett 
kopi» for å bli godkjent! 

Sted/dato: 
 
 

Underskrift: 

 


