Søknad om fritak fra opplæring eller bekreftelse på timer
Personalia
Fornavn

Etternavn

Telefon

E-post

Adresse

Postnr og sted

Fødselsnummer
(11 siffer)
Kjønn

kvinne

mann

annet

Fødeland

Statsborgerskap

Når kom du til
Norge?

Søknad om fritak
Jeg søker om fritak fra plikt til opplæring i norsk

Kryss av

Jeg søker om fritak fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap

Kryss av

Personer som omfattes av introduksjonsloven § 17 første og andre ledd, skal etter søknad fritas fra
plikt til opplæring i norsk dersom tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk dokumenteres, jf.
introduksjonsloven § 17 tredje ledd første punktum. Personer som omfattes av introduksjonsloven §
17 første og andre ledd, skal etter søknad fritas fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap dersom
tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet dokumenteres, jf. introduksjonsloven § 17 tredje ledd andre
punktum.
Personer som omfattes av plikt til opplæring, jf. introduksjonsloven § 17 første og annet ledd, kan
etter søknad fritas fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom særlige helsemessige
eller andre tungtveiende årsaker tilsier det. Personer som er fritatt fra plikten i medhold av denne
bestemmelsen, beholder sin rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven
§ 17 tredje ledd fjerde punktum.
Personer som omfattes av integreringsloven § 29 som kan dokumentere et minimum av kunnskaper i
norsk eller samisk kan etter søknad fritas fra plikten til å delta i opplæring i norsk. Personer som kan
dokumentere et minimum av kunnskaper om det norske samfunnet kan etter søknad fritas fra
plikten til å delta i opplæring i samfunnskunnskap.
Det kan gis fritak dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker som
hindrer deltagelse i opplæringen.

Deltar/har deltatt i introduksjonsprogrammet?

Ja

Nei

Ja

Nei

Programveileder/kontaktperson
Har du rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

Hvis du ikke har deltatt/deltar i introduksjonsprogrammet, eller har hatt plikt og rett til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap, kan du ikke få fritak fra plikten. Da er det IMDI som vurderer om du kan
fritas fra opplæring. Du kan finne informasjon om dette på IMDI sine hjemmesider.

Søknad om bekreftelse
Jeg ønsker bekreftelse på norsktimer

Kryss av

Jeg ønsker bekreftelse på introduksjon

Kryss av

Jeg ønsker utskrift av resultater på norsk og/eller
samfunnskunnskapsprøve

Kryss av

Elev
Jeg var elev ved tjenesten for integrering og kompetanse (TIK)

Kryss av

Jeg var elev ved Nome og Bø voksenopplæring (NBVO)

Kryss av

Jeg er/var elev ved senter for kvalifisering og inkludering (SKI)

Kryss av

Jeg var elev år

Hvorfor trenger jeg fritak/bekreftelse

Dokumentasjon/vedlegg
Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83, 3833 Bø i Telemark

Hvis du søker om fritak fra opplæring i norsk og/eller samfunnskunnskap trenger vi bekreftelse på at du
oppfyller et av disse kravene:
Med dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk menes her:
Kryss av

på skriftlig og muntlig prøve eller

Kryss av

gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen
eller videregående opplæring, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget, eller

Kryss av

gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller i
utlandet tilsvarende 30 studiepoeng,

Kryss av

fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Med dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet menes her:
Kryss av

bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap, eller

Kryss av

gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller
videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget, eller

Kryss av

gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitetseller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng.

Dato og underskrift
Dato

Midt-Telemark kommune
Senter for kvalifisering og inkludering
Postboks 83, 3833 Bø i Telemark

Signer

