Norskopplæring
Søknad
Kurs
Trykk på hvert enkelt alternativ, for å finne ut om tilbudet gjelder for deg.
Jeg vil søke om:

300 eller 600 timer gratis opplæring i norsk og samunnskunnskap (såkalt rett og plikt)
Mer opplæring i norsk, etter å ha fått 300/600 timer gratis opplæring tidligere (såkalt behovsprøvd
opplæring)
300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, som gir grunnlag for permanent opphold
(såkalt plikt)
Norskopplæring som ikke gir grunnlag for permanent opphold

Arbeidsinnvandrere mellom 16 og 67 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og
familigjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til opplæring. Plikt betyr at man må ha gjennomført
opplæringen for å få innvilget permanent opphold eller statsborgerskap senere.
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Du kan få gratis kurs i norsk og samfunnskunnskap hvis du:
er flyktning
er asylsøker eller har fått innvilget asyl
er familiegjenforent med en av gruppene ovenfor
er familiegjenforent med en norsk, svensk eller dansk statsborger. NB: Personen man
gjenforenes med må bo i / ha oppholdstillatelse i Norge. Det vil si omfattes av norsk
utlendingslov. Praktisk eksempel: En person som er familiegjenforent med en svensk
statsborger i Sverige, og som deretter flytter med denne til Norge, har ikke rett til gratis norsk.
er familiegjenforent med en som har permanent oppholdstillatelse
Fikk du din første oppholdstillatelse før 2012, må du ha 300 timer opplæring. Fikk du din første
oppholdstillatelse etter 2012, må du ha 600 timer.
Du må være mellom 16 og 67 år.
Opplæringen er gratis de første tre årene som oppholdstillatelsen din varer. NB: Ønsker du senere
permanent opphold i Norge, MÅ du ha gjennomført opplæring i norsk. I tillegg må du bestå en prøve i
norsk og samfunnskunnskap. Ønsker du fritak fra opplæringen, må du kunne vise gode nok
kunnskaper i norsk eller samisk. Eller at det finnes alvorlige helsemessige eller andre viktige årsaker.
Ta i så fall kontakt med Voksenopplæringen, hvis du ønsker fritak.
Tilhører du en av gruppene ovenfor, trykk på "Neste" for å gå videre i skjemaet.

Hvis du har gjennomført 300/600 timer norsk og samfunnskunnskap tidligere, kan du få flere timer i
norsk hvis du trenger det. Da må du søke om behovsprøvd opplæring. Det er mulig å få innvilget 2
400 timer med behovsprøvd norskopplæring.
NB: Dette krever vedlegget "Tilrådning fra lærer". Ta kontakt med Voksenopplæringen hvis du ikke
har vedlegget. Hvis du har vedlegget og ønsker å søke; trykk på "Neste" nedenfor.

Alle som er nevnt nedenfor må betale for kurs. De MÅ samtidig ha gjennomført 250 timer i norsk og
50 timer samfunnskunnskap, for senere å få permanent oppholdstillatelse / statsborgerskap (gjelder
kun deg mellom 16 og 67 år):
er statsborger utenfor EØS og EFTA-området, og har opphold som faglært arbeidstaker med
arbeidsgiver i Norge
er statsborger utenfor EØS og EFTA-området, og har opphold som selvstendig
næringsdrivende med firma i Norge
er familiegjenforent med en av gruppene ovenfor
har hatt rett på gratis opplæring, men ikke benyttet deg av retten innen tre år
Tilhører du en av gruppene ovenfor, trykk på "Neste" for å gå videre i skjemaet.
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Noen grupper har ikke grunnlag for permanent opphold. Disse må også betale for opplæring i norsk.
Vi kan ikke love kurs til hver enkelt, hvis etterspørselen er liten. Dette gjelder deg som:
er student, au pair eller er her på turistvisum
har oppholdstillatelse for sesongarbeid
har oppholdstillatelse for å gifte deg
er statsborger innenfor EØS, og har opphold for arbeid i Norge
Nordiske og norske statsborgere må også betale for opplæring.
Tilhører du en av gruppene ovenfor, ta først kontakt med Voksenopplæringen. De kan opplyse om det
er aktuelt med norskkurs i nær fremtid. Hvis det er aktuelt, kan du søke via dette skjemaet etterpå.

Søker
Personalia
Fødselsnummer

DUF-nummer

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnr/sted

Mobilnummer

E-post

Kjønn

Velg kjønn
Mann
Kvinne
Nasjonalitet

Morsmål

Ankomst Norge

Vedlegg
Hvis søknaden gjelder behovsprøvd opplæring i norsk ut over 300/600 timer, må det legges ved
en anbefaling fra lærer.
Vedlegg
Vedlegg legges ved søknaden
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Eventuelle kommentarer til søknaden
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