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SØKNAD OM OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSFAG 
 

 

1. PERSONALIA 

Etternavn 

 

 

Fornavn 

 

Personnr (11 siffer) eller fødselsdato 

 

 

DUF-nr (viktig for søkere med gratis kurs) 

 

Adresse: 

 

Telefon 

Nasjonalitet Morsmål Når kom du til Norge? 

 

 

 

2. TIDLIGERE UTDANNING 

Har du gått på skole i hjemlandet? Hvor mange år? 

 

Hvilken utdanning har du fra hjemlandet? 

 

Har du gått på norskkurs i Norge?  Hvor og hvor lenge? 

 

 

 

3. KAN DU ANDRE SPRÅK ENN MORSMÅL  

Hvilke språk Snakke  

(sett kryss) 

Skrive  

(sett kryss) 

Har du lært det på skole 

 

 

   

  

 

  

 

 

   

 

 

4. SØKNADEN GJELDER (sett kryss) 

            

           Søknad om opplæring i 600 timer norsk/samfunnsfag 

           Søknad om behovsprøvet norskopplæring (for de som har gjennomført 600 timer) 
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5. EVT. ANDRE OPPLYSNINGER 

 

 

 

 

 

 

6. VEDLEGG 

 

            Vedtak oppholdstillatelse                                       Vedtak familieinnvandring 

 

 

7. SØKERENS UNDERSKRIFT 

Sted og dato: 

 

 

Underskrift: 

 

Søknaden sendes: Skånland kommune, Boks 240, 9439 Evenskjer 
 

 

8. TIL BEHANDLING I KOMMUNEN 

Avgjørelse: 

(kommunen) 

Søknaden  

a) avslått     

b) innvilget     

Lovhjemmel: 
 

 Begrunnelse 

 
 

Dato: 

 

Saksbehandlers underskrift: 

 

 

Underskrift: 

 

 

9. KLAGEADGANG 

Klageadgang:  Etter § 22 i introduksjonsloven er det klageadgang på dette vedtaket. 

Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtak er mottatt. 

Rett klageinstans er Fylkesmannen i Troms fylke.  

En eventuell klage sendes først til Skånland kommune som har fattet vedtaket. 

Kommunen skal etter at klagen er mottatt, gjennomgå saken på ny og foreta de 

undersøkelser som klagen gir grunn til. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes 

klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 
 

10.  VEDTAK  

 

Sendes til 
 

Søker  

 

Skole (kopi)  

 

 

 

  



 

Postadresse: 

Postboks 240 

9439 Evenskjer 

Telefon: 770 89510 

Telefax: 770 89501 

e – post: post@ skanland.kommune.no 

www. skanland.kommune.no 

Bankgiro:  

Foretaksreg.:  

4760 02 02134 

NO 959469326 MVA 

 

 

 

 

 

 

Gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
Rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

 
 

Din oppholdstillatelse i Norge kan gi rett til totalt 600 timer gratis opplæring i 

• norsk (550 timer), og 

• samfunnskunnskap (50 timer) 
 

Opplæringen er gratis i tre år 

• fra du fikk innvilget oppholdstillatelse, eller 

• fra du ankom Norge med gyldig oppholdstillatelse 

 

Har du ikke startet på eller fullført opplæringen innen disse tre årene, må du selv betale 
for opplæringen. 

 

 

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
Du kan ha plikt til å gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å få 
innvilget en søknad om 

• permanent oppholdstillatelse, og/eller 

• statsborgerskap 
 

Du kan søke om fritak fra plikten til opplæring hvis 
du kan dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller 

• særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det 
 

Praktisk informasjon 
Du må selv kontakte voksenopplæringen i kommunen der du er folkeregistrert for å søke om 
opplæring, eller hvis du ønsker å søke om fritak. Har du spørsmål eller trenger informasjon om 
frister og rettigheter kontakt voksenopplæringen/Skånland kommune tlf. 77 08 95 10. 

 
Du kan også finne informasjon på www.imdi.no og www.udi.no 

http://www.imdi.no/
http://www.udi.no/

