
 
Søknad fritak fra opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 
        

Personalia:   
Etternavn  Fornavn  Fødselsnummer/DUF 

Adresse  

Postnummer Poststed Telefon privat/mobil 
 

E-post 

Søker fritak fra: 
 
     opplæring i norsk              
 
* opplæring i samfunnskunnskap     
 
  
Grunnlag for søknad for fritak (fyll inn grunnlag og legg ved dokumentasjon): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jf. Forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) 01.01.2021 kan fritak søkes på følgende 
grunnlag: 

Fritak fra plikt til opplæring i norsk på grunn av dokumenterte kunnskaper 

Fritak fra plikten til å delta i opplæring i norsk gis etter søknad hvis den enkelte kan dokumentere et 
av følgende: 

a. 
oppnådd minimum nivå B1 på prøve i norsk i hver av de fire delferdighetene leseforståelse, 
lytteforståelse, skriftlig fremstilling og muntlig kommunikasjon 

b. 
oppnådd minimum nivå B1 på prøve i norsk som måler skriftlige og muntlige ferdigheter, 
herunder norskprøve 3 og test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten). 

c. standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i norsk eller samisk i grunnskolen 



d. 
halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i norsk eller samisk i 
videregående opplæring 

e. 
godkjent kompetanse i norsk eller samisk i grunnskolen eller videregående opplæring etter 
realkompetansevurdering 

f. 
gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- og høyskolenivå i Norge eller i utlandet 
tilsvarende 30 studiepoeng 

g. oppfylt inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høyskole. 

Ved fritak etter første ledd bokstav a, kan lytteforståelse dokumenteres ved avlesningsprøve i norsk 
tegnspråk med delprøve i lytteforståelse. Muntlig kommunikasjon kan dokumenteres ved prøve i 
tegnspråklig kommunikasjon. 

§ 24.Fritak fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap på grunn av dokumenterte 
kunnskaper 

Fritak fra plikten til å delta i opplæring i samfunnskunnskap gis etter søknad hvis den enkelte kan 
dokumentere et av følgende: 

a. bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk deltageren forstår 

b. standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 eller høyere i samfunnsfag i grunnskolen 

c. 
halvårsvurdering, standpunktkarakter eller eksamenskarakter 2 i samfunnskunnskap i 
videregående opplæring 

d. 
godkjent kompetanse i samfunnsfag i grunnskolen eller samfunnskunnskap i videregående 
opplæring etter realkompetansevurdering 

d. 
gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- eller 
høyskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. 

§ 25.Fritak på grunn av særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker 

Ved fritak fra plikten til å delta i opplæring på grunn av særlige helsemessige eller andre 
tungtveiende årsaker etter integreringsloven § 29 andre ledd, beholder den enkelte retten til 
opplæring. 

Søknad om fritak på grunn av særlige helsemessige årsaker skal dokumenteres med medisinsk 
vurdering eller uttalelse fra lege eller psykolog. 

 
  

 


