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SØKNAD OM FRITAK jf. Introduksjonsloven § 17: 
 
       for plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap  
                                                                          
       for plikt til prøve i samfunnskunnskap 
 
       for plikt til prøve i norsk 
  
 

Informasjon om å søke fritak fra plikt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 
Personer som har rett og plikt, eller plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må enten gjennomføre 300 
timer / 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap, eller dokumentere norskkunnskaper etter bestemte 
kriterier, for å kunne søke bosetningstillatelse = permanent oppholdstillatelse. 
Nevnte personer har også en plikt til å avlegge prøver i norsk og samfunnskunnskap. 
Ved søknad om fritak for plikt til opplæring og / eller prøvene sendes denne sammen med dokumentasjon på 
norskkunnskaper til Tynset opplæringssenter. Hvis dokumentasjonen blir godtatt får søkeren et vedtak om fritak. 
Dette vedtaket bruker søkeren som vedlegg når hun/han søker om bosetningstillatelse. 
 

Søker 
 

Navn: _____________________________________________________________________ 
 
DUF-nr. eller fødselsnr: _______________________________________________________ 
 
Adresse: ___________________________________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________ epost: ___________________________ 
 

Dokumentasjon av norskkunnskaper som er vedlagt søknaden: 
 

 Norskprøve, skriftlig bestått nivå A2          Norskprøve, muntlig bestått nivå A1 / A2 

 Norskprøve, skriftlig bestått nivå B1/ B2    Norskprøve muntlig, bestått nivå B1 / B2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Test i norsk - høyere nivå,”Bergenstesten”, skriftlig test. Bestått eller 450 p. eller mer 

 Språkprøve i norsk for voksne innvandrere. Bestått, skriftlig og muntlig, på minimum A2-nivå. 

 Gjennomført opplæring i norsk grunnskole eller videregående opplæring i henhold til 

      læreplaner for norskfaget og med karakterer 

 Gjennomført studier i norsk på universitets/høyskolenivå i Norge/andre land tilsv. 30 stp.  

 Fyller inntakskrav for norsk for universitet eller høyskole  

(blant annet bestått eksamen fra UiO, kurset NORINT0130, trinn 3)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Annet: (Vurderes av Tynset opplæringssenter) 

Søkerens underskrift 
Sted og dato 

 

Underskrift 
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