
Lødingen VO. Søknadsskjema for fritak fra plikt til samfunnskunnskap pga. tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet.                         
For søkere med første oppholdstillatelse fra og med 01.01.2016. Oppdatert 12.05.2020. Side 1 av 2. 

   Lødingen kommune 
   Voksenopplæringa 
 

 

SØKNAD OM FRITAK FRA PLIKT TIL SAMFUNNSKUNNSKAP PGA 

TILSTREKKELIGE KUNNSKAPER OM SAMFUNNET 

BARE FOR SØKERE MED FØRSTE OPPHOLDSTILLATELSE FRA OG MED 1.1.2016 

Søknaden gjelder bare fritak fra plikt til samfunnskunnskap. 

Fritak fra norsk må søkes i egen søknad. 

 

Søknad med dokumentasjon sendes til: Lødingen VO, PB 83, 8411 Lødingen 

 

Søker 

 

Etternavn 

 

 

Fornavn 

 

 

Fødselsnummer (11 tall) 

                                                                              (MÅ FYLLES UT) 

 

DUF-nr.(12 tall) 

                                                                               (MÅ FYLLES UT) 

 

Adresse 

 

 

Mobiltelefon 

 

Dato for din første 

oppholdstillatelse  

Hvis du fikk første oppholdstillatelse som gir 

grunnlag for permanent oppholdstillatelse FØR 

1.1.2016, må du bruke søknad om fritak fra 

norsk og samfunnskunnskap 

 

 

Dokumentasjon av kunnskaper i samfunnskunnskap, som er vedlagt søknaden. 

Kryss av for den dokumentasjonen du vil bruke. 

 Bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap for voksne innvandrere 

 

 Gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskole eller 

videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget 

 

 Gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets- 

eller høyskolenivå tilsvarende minimum 10 studiepoeng. 

 

 ANNEN DOKUMENTASJON (Vurderes av Lødingen Voksenopplæring i henhold til 

regelverket) Hvilken dokumentasjon: 

 

Søkerens underskrift 

Sted og dato Underskrift 
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REGLER FOR FRITAK FRA PLIKT TIL NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP  
Regler for hvem som har plikt til norsk og samfunnskunnskap, reglene for fritak fra denne plikten, er fastsatt i 

introduksjonsloven. 

Noen har plikt til å ta 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap.  

Noen har plikt til å ta 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap.  

Noen har også plikt til å ta prøver i norsk og samfunnskunnskap.  

 

Den som vil søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap, må dokumentere at plikten er 

gjennomført. Gyldig dokumentasjon på gjennomført plikt er  

• Enten timebekreftelse på minst det antall timer som kreves, og prøvebevis/prøveresultater for dem som har 

plikt til å ta prøver  

• Eller et vedtak om fritak fra plikten. Et fritak er likeverdig med dokumentasjon på det antall timer som 

kreves, og en eventuell obligatorisk avsluttende prøve. 

 

Et fritak fra plikten (til både opplæring og prøver) kan man få ved å dokumentere tilstrekkelig kunnskaper ut 

fra reglene.  

 

Vedtaksdatoen på den første oppholdstillatelsen som gir mulighet for senere permanent opphold, avgjør hva 

som er tilstrekkelig or å få fritak fra norsk og fritak fra samfunnskunnskap: 

Dato for første oppholdsvedtak 

som danner grunnlaget for 

permanent oppholdstillatelse 

Dokumentasjon  

på tilstrekkelige kunnskaper 

Fritak fra plikt til 

før 1.1.2016 i norsk Norsk og samfunnskunnskap 

fra 1.1.2016 i norsk Norsk 

Om det norske samfunnet Samfunnskunnskap 

Det er også mulig å gjennomføre plikten til opplæringen enten i norsk, eller i samfunnskunnskap, og 

søke fritak fra den delen man ikke har gjennomført plikten i. 

 

SØKERE SOM ER FOLKEREGISTRERT I LØDINGEN 

Søkere som er folkeregistrert i Lødingen, leverer/sender søknad om fritak fra plikten 

sammen med dokumentasjon på kunnskapene til Lødingen Voksenopplæring. 

 

Hvis dokumentasjonen blir godtatt, får søkeren et brev med vedtak om fritak. Dette 

vedtaket bruker søkeren som vedlegg når hun/han søker om permanent oppholdstillatelse 

og evt. statsborgerskap. 

Personer som er folkeregistrert i andre kommuner enn Lødingen, må søke fritak i egen 

kommune. Personer som ikke har plikt ut fra introduksjonsloven, skal ikke søke 

kommunen/voksenopplæringen om fritak. 

NB. Viktig: 

– All dokumentasjon må være med originale dokumenter eller attesterte kopier 

(søknaden kan ikke behandles uten dokumentasjon). 

–  Søknad om fritak kan ikke sendes pr. e- post eller elektronisk. 
 


