For å få vedtak om fritak fra 600t norsk og samfunnskunnskap, må du
dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og om det norske
samfunnet.
Du kan søke om fritak fra 600 t norsk og samfunnskunnskap på grunn av
helsemessige eller andre tungtveiende årsaker
 Fikk du opphold før 1.1.2016 vil du få fritak fra både norsk og samfunnsfag
dersom du kan dokumentere at du har tilstrekkelig kunnskaper i norsk
 Fikk opphold etter 1.1.2016, må du søke om fritak fra både norsk og
samfunnskunnskap.

Med tilstrekkelige kunnskaper i norsk menes:
a) bestått norskprøve med ferdigheter på minimum A2 nivå på skriftlig
(lese-lytte og skrive) og muntlig eller
b) gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget
i grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i
faget. Dvs at du må ha standpunktkarakter i det faget du søker fritak fra eller
c) gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i
Norge eller utlandet tilsvarende minimum 30 Stp eller
d) at du fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.
Med tilstrekkelige kunnskaper om det norske samfunnet menes:
a) bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap eller
b) gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i
grunnskolen eller videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt
karakter i faget. Dvs at du må ha standpunktkarakter i det faget du søker
fritak fra, eller
c) gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge,
på universitets- eller høgskolenivå tilsvarende minimum 10 Stp.

Fritak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker
Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal tilpasses den enkelte deltaker, også
den som av helsemessige årsaker har begrenset mulighet til å delta i opplæringen.
Regelen for fritak gjelder derfor bare for dem som overhodet ikke kan delta i
opplæringen, og som ikke vil kunne gjennomføre den pliktige opplæringen i løpet
av tre år.

