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Minoritetsspråklige søkere:

Vilkår for rett på inntak til videregående skole

• Krav om lovlig opphold etter § 3-1, tolvte ledd (tidligere § 6-3)

– Vilkår for rett til inntak er at søkeren har lovlig opphold i Norge

• Søkere som oppholder seg i Norge i påvente av vedtak om oppholdstillatelse har ikke rett til 

videregående opplæring, med mindre søker er under 18 år og det er sannsynlig at han eller 

hun blir å oppholde seg i landet i mer enn 3 måneder. 

• Asylsøkere kan tas inn i påvente av endelig vedtak (også de over 18 år). 

– Gyldig dokumentasjon MÅ sendes inntakskontoret

• Inntaksvilkår, forskrift § 6-13

– Vilkår for inntak til Vg1 er at søkeren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller 

tilsvarende. Søkeren må være skrevet ut fra norsk grunnskole, eller oppfylle et av 

vilkårene under:

a) skrevet ut av grunnskolen etter opplæringslovens § 2-1, fjerde ledd (fritak fra 

opplæringsplikt) 

b) har gjennomgått allmenn grunnskoleopplæring i utlandet i minst 9 år

c) har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne 

etter opplæringslovens §4A-1 og forskrift § 4-33



Er søker skrevet ut av norsk grunnskole? 

• Regnes som minoritetsspråklig søker om han eller hun har kort botid I Norge 

(under 6 år) og/eller rett til særskilt språkopplæring etter opplæringslovas § 2-8

• Søkere som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter § 2.8 og som 

mangler vurdering med karakter I mer enn halvparten av faga, skal etter § 6-23 i 

forskrifta ikke poengberegnes, men gis inntak etter individuell vurdering. 

• Kan søker poengberegnes, overføres han eller hun til ordinært inntak. 
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b) Grunnskoleopplæring fra utlandet, minst 9 år

• Dokumentasjon fra utlandet legges ved tilleggsskjema for minoritetsspråklige

– Dokumentasjonen må være oversatt til engelsk eller norsk 

– Dokumentasjonen må tydeliggjøre hvor mange år opplæringen gjelder og antall opplæringsår 

søkeren har gjennomgått 

• Ved manglende dokumentasjon 

– I tilfeller der søkeren ikke kan framskaffe dokumentasjon, kan søker tas inn om søker kan 

sannsynliggjøre gjennomgått allmenn grunnskole  

– Det er søkers ansvar å sannsynliggjøre grunnskolebakgrunn

– Dersom fylket mener dette ikke er godtgjort i tilstrekkelig grad, eller opplæringen har vært kortere 

enn 9 år, skal fylket sende saken til kommunen hvor søker har bostedsadresse.



c) Har tilsvarende realkompetanse

• c) har tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne etter 

opplæringslovens §4A-1 og forskrift § 4-33 

• Søkerens hjemkommune er ansvarlig for realkompetansevurdering

• Realkompetansevurderingen er knyttet til grunnskolefagene for voksne og søkeren må 

ha en kompetanse som tilsvarer karakteren 2 eller bedre i følgende fag; 

– norsk 

– engelsk 

– matematikk

– og to av fagene; matematikk muntlig, samfunnsfag, naturfag eller KRLE 

• Det anbefales at søkere med kort botid, begrensede norskkunnskaper 

og/eller manglende skolebakgrunn, søker til Utdanningsforberedende år 

(UFA)
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Jobbsjansen - Del B 

Søking til kombinasjonsklasser

• Samarbeid mellom kommune og fylkeskommune

• Målrettet norskopplæring kombinert med grunnskoleopplæring i norsk, matematikk, 

naturfag, engelsk og samfunnsfag

• Stedlig på den videregående skolen og per i dag finnes tilbudet i Vadsø og Hammerfest

• Elever kan delta i ordningen i inntil 2 år

• Eleven bruker ikke av opplæringsretten sin

06.12.2019 5



Likt opplæringsbehov, ulik rett = KOMBINASJONSKLASSE

Rett til videregående opplæring

• Muhammad 16 år

• Ankom Norge i mai, gått 1 mnd i norsk grunnskole

SKREVET UT AV NORSK GRUNNSKOLE

DOKUMENTASJON PÅ MINST 9 ÅRIG GRUNNSKOLE 

FRA UTLANDET

Elever som dette har ofte kort botid og behov for 

ytterligere undervisning i norsk, samt grunnskolefag før 

VGS

Rett til VGS jf. §3-1

Ikke rett til videregående opplæring

• Kareem 16 år

• Ankom Norge i juli

IKKE VÆRT INNOM NORSK GRUNNSKOLE

MANGLENDE DOKUMENTASJON PÅ GRUNNSKOLE

Må gå grunnskole for voksne før rett til inntak i VGS 

inntreffer.

Rett til grunnskole for voksne etter §4A-1
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