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Forord/innledning
Formålet med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er å styrke nyankomne
innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes – og samfunnslivet, og deres økonomiske
selvstendighet.
Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i introduksjonsloven og beskriver
regelverket rundt opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Retningslinjene har i seg
den praktiske organiseringen slik at informasjon om ordningen skal være tilgjengelig
for alle involverte.

Oppvekstetaten Lurøy kommune
Oktober 2014

Oppdateringer i Introduksjonsloven og på IMDI sine nettsider, har gjort at det ble
behov for en revidering av Lurøy kommune sine retningslinjer. Lurøy voksenopplæring
har endret litt på undervisningsform og –materiell i forhold til tidligere plan. I tillegg er
ordlyden endret noen steder. De viktigste endringene er kommentert under.
 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjelder personer mellom 16-67 år som
har fått opphold etter Utlendingsloven. Punkt 3.1.
 Personer med oppholdstillatelse etter 1.januar 2016 kan søke om fritak fra
opplæringen både i norsk og samfunnskunnskap etter visse krav. Punkt 3.4.

Oppvekstetaten Lurøy kommune
August 2017
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1.0 Lovhjemmel
«Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere»
(Introduksjonsloven).
«Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her» (Utlendingsloven).

2.0 Ansvarlig for opplæringen
I Lurøy kommune er det oppvekstetaten som har ansvar for å legge til rette for
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for de som omfattes av introduksjonsloven.
Opplæringen gjelder personer som er bosatt i Lurøy kommune. Kommunen skal tilby
opplæring innen tre måneder etter at anmodning om opplæring er framsatt av
personer med rett og plikt.
Det varierer fra år til år hvor i kommunen det er personer bosatt som har rett og plikt
til norskopplæring. Hver vår tas det en gjennomgang av behovet for å lyse ut
undervisningsstillinger i de kretser hvor man ser det er behov for slik undervisning.

3.0 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Oppholdsgrunnlaget etter utlendingsloven er utgangspunktet for om den enkelte har
rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Hvilke rettigheter den enkelte er beskrevet i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR).
3.1 Hvem har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap?
Personkrets

Rett Plikt Gratis

1) Personer som har fått asyl,
personer med opphold på
humanitært grunnlag og
familiegjenforente med disse
gruppene og de med kollektivt
beskyttelse, 16–67 år.

Ja

2) Familiemedlemmer til
norske og nordiske borgere
bosatt i Norge, 16–67 år.

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Nei

3) Arbeidsinnvandrere utenfor
EØS-/EFTA- regelverket og
familiegjenforente til disse,
16-67 år.

Ja

Ja

Antall timer
Personer som har fått sin første
oppholdstillatelse etter 1.januar 2012
har rett/plikt til 550 timer norsk og 50
timer samfunnskunnskap. Ved behov
kan de få inntil 3000 timer til opplæring.
Personer som har fått sin første
oppholdstillatelse før 1. januar 2012 har
rett/plikt til 250 timer norsk og 50 timer
samfunnskunnskap. Ved behov kan de få
inntil 3000 timer til opplæring.

250 timer norsk og 50 timer
samfunnskunnskap.

En undervisningstime = 45 minutter.
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3.2 Hva betyr rett?
Å ha rett betyr at man har rett på gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap
etter læreplanen fastsatt av Kompetanse Norge. Denne retten faller bort dersom man
ikke har gjennomført opplæringen innen tre år. Etter det må man betale selv.

3.3 Hva betyr plikt?
Å ha plikt betyr at man må ha gjennomført lovpålagt opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller
statsborgerskap i Norge.

3.4 Fritak fra plikt til opplæring
Lovpålagt opplæring i norsk og samfunnskunnskap må være gjennomført før det kan
søkes om permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap.
Personer med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan fritas
fra denne plikten dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier
det, eller dersom det kan dokumenteres tilstrekkelige kunnskaper i norsk og om det
norske samfunnet.
Dokumentasjonskrav for fritak:
o Bestått norskprøve med ferdigheter på min A2 nivå skriftlig og muntlig.
o Bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk språk.
o Gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap iht. læreplan for
faget i grunnskolen eller videregående opplæring.
o Gjennomført studie i norsk på universitets- eller høgskolenivå i Norge
eller utlandet tilsvarende 30 stp.
o Gjennomført studie og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap
om Norge, på universitets- eller høgskolenivå i Norge eller utlandet
tilsvarende 10 stp.
o Deltaker fyller inntakskrav for norsk for universitet eller høgskole.
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4.0 Betalende deltakere
Deltakere som må betale selv
-

-

Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området
Personer med oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med
arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området, og som ikke har
permanent oppholdstillatelse.
Personer som har kommet til Norge for å studere
Norske og nordiske borgere
Au pairer og andre med midlertidig oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for
permanent opphold
Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

Personer uten rett og plikt som ønsker norskopplæring, må selv kontakte kommunen
og få søknadsskjema. Søknadsskjema ligger også på kommunens hjemmeside.
Søknadene behandles fortløpende av oppvekstetaten.
Kommunen kan inngå avtale med arbeidsgiver om dekning av deltakeravgift.
Deltakerne må forplikte seg gjennom kontrakt før de starter på norskkurs.
Kommunestyret fastsetter betalingssatsene. Nye satser gjelder fra 1.januar hvert år.
Deltakere/arbeidsgivere faktureres etterskuddsvis basert på inngått kontrakt.
Den enkelte deltaker må selv betale kursmateriell og prøveavgift.

5.0 Innhold i opplæringen
Innholdet i opplæringen følger gjeldende læreplan i «Norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere». Den kan lastes ned her.
Deltakerne blir testet og plassert i nivå etter forhåndskunnskap og utdanning fra eget
hjemland.
Norskopplæringen i Lurøy bruker suggestopedi som undervisningsmetode.
Deltakerne får låne nødvendig materiell.
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6.0 Praktisk organisering
Kommunen har oversikt over bosatte med rett og plikt, og skal gi disse tilbud om
norskopplæring innen 3 år etter ankomst til Norge. I de kretser der det er opprettet
slik opplæring, kan også andre som ønsker det og har behov, søke om plass på
norskopplæringen. Se eget kapittel 4.0. Betalende deltakere.
6.1. Anmodning om opplæring
Personer med rett og plikt skal tilbys norskopplæring i innen tre måneder etter at
anmodning om opplæring er levert.
6.2. Enkeltvedtak
For personer med rett og plikt, er plass på norskopplæringen å betrakte som et
enkeltvedtak med klagerett. Sammen med vedtaket skal deltakeren få utdelt kontrakt
og informasjon om kursinnhold og avsluttende prøver.
6.3. Registrering av timer
Den enkelte lærer registrerer avholdte timer på eget skjema og oppmøte kvitteres av
deltakeren. Timeregistreringen sendes oppvekstetaten ved utgangen av hver måned.
Oppvekstetaten fører timene over i lokalt og nasjonalt register - NIR.
Timeregistreringen danner grunnlag for innkreving av egenandel, søknad om tilskudd
og for å vite om rettigheter og plikter oppfylles.
6.4. Deltakerbevis

Ved gjennomført eller avbrutt opplæring skal det utstedes et deltakerbevis.

7.0 Avsluttende prøver
Kommunen har ansvar for å gjennomføre prøver i norsk og samfunnskunnskap.
Prøvene er obligatoriske for alle som har fått opphold etter 1. september 2013, og
som har rett og plikt til opplæring.
Det er fortsatt frivillig å gå opp til norskprøve for deltakere som fikk innvilget
oppholdstillatelse før 1. september 2013.
Norskkunnskaper og kjennskap til det norske samfunnet er viktige forutsetninger for
at flyktninger og innvandrere skal kunne delta i yrkes- og samfunnslivet. Innføringen
av obligatoriske prøver er også en understreking av samfunnets forventning om at
innvandrere skal lære språket og kjenne samfunnet de lever i.
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7.1. Norskprøve
Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av
delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Prøven i muntlig
kommunikasjon inneholder både individuelle oppgaver og samtaleoppgave.
Norskprøven måler på nivåa A1, A2, B1 og B2.
Les mer her.

7.2. Samfunnskunnskapsprøve
Prøven i samfunnskunnskap er en digital flervalgsprøve som kandidatene kan avlegge
på norsk eller et språk de forstår godt. Resultatet på prøven er «bestått» eller «ikke
bestått».
Les mer her.

7.3. Statsborgerprøven
Fra 1. januar 2017 er det et krav for å få norsk statsborgerskap at man har bestått
prøve i samfunnskunnskap på norsk og behersker norsk muntlig på minimum A2-nivå.
Personer som søker om permanent opphold må bestå prøve i samfunnskunnskap på et
språk de forstår og beherske norsk muntlig på minimum A1-nivå.
Les mer her.

8.0 Kontaktinformasjon
Oppvekstkontoret – telefon 75 09 15 42 / 916 36 972
Lurøy kommune hjemmeside; www.luroy.kommune.no
IMDI / NIR; www.imdi.no
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