
Søknad om fritak fra en av målformene i norsk

Levering av skjema
Skjemaet leveres direkte på studiested, pr post eller digitalt. 
Klikk på studiested for digital sending:  Bergen | Gimlekollen | Staffeldtsgate

Søknadsfrist
Følger oppmeldingsfristen: 15. februar for vår- 
semesteret og 15. september for høstsemester.

Fritaksbestemmelser:
For barnehagelærerstudenter gjelder fritaksbestemmelsene i Forskrift om 
rammeplan for barnehagelærerutdanningen § 5:

- Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene for studenter som ikke har 
vurdering i begge målformer i norsk fra videregående opplæring. Tilsvarende 
fritaksregler gjelder for utenlandske studenter som ikke har videregående 
opplæring fra Norge.
- Fritak føres på vitnemålet

For fireårig grunnskolelærerstudenter gjelder fritaksbestemmelsene i Forskrift 
om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 5.–10. 
trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 § 5: 

- I grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn kan det gis fritak fra prøve i en 
av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske 
målformer fra videregående opplæring.
- Tilsvarende fritaksregler gjelder for studenter i grunnskolelærerutdanning for 
5.–10. trinn som ikke velger norsk i fagkretsen, og for utenlandske studenter 
som ikke har videregående opplæring fra Norge. For studenter som har norsk i 
grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn er det ingen fritaksbestemmelse 
fra målformer.
- Fritak skal føres på vitnemålet.

For femårig grunnskolelærerstudenter gjelder fritaksbestemmelsene i 
Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.–7. trinn og 
5.–10. trinn Fastsatt av Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 7. juni 2016 § 6:
I grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn:

- Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i det obligatoriske norskfaget 
på 30 studiepoeng for studenter som ikke har vurdering i begge norske mål-
former fra videregående opplæring. 
- Fritak skal føres på vitnemålet.

I grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn:
- For studenter som ikke velger norsk som ett av sine fag, kan det gis fritak for 
vurdering i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering 
i begge norske målformer fra videregående opplæring. Tilsvarende fritak 
gjelder også for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring 
fra Norge. For studenter som har norsk i fagkretsen, er det ingen fritaksbestem-
melser fra målformene. 
- Fritak skal føres på vitnemålet.

Personalia

Navn: Epost: 

Adresse:  Studentnr:  Telefonnr: 

Postnr. og sted: Fødselsdato:  

Dato:  

Søknaden gjelder 

Barnehagelærerutdanning (BLU)

Videregående skole med fritak fra sidemålet Studiekompetanse fra utlandet (Gjelder kun GLU 5-10 og BLU) 

Bakgrunn for søknaden er at jeg har: 

Vedlagt dokumentasjon fra:

NLA Bergen | Pb. 74 Sandviken, 5812 Bergen | studier.bergen@nla.no
NLA Gimlekollen | Pb. 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand | studier.gimlekollen@nla.no
NLA Staffeldtsgate | Pb. 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo | studier.staffeldtsgate@nla.no

55 54 07 00 | post@nla.no | www.nla.no
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