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Tilbud om gratis videregående opplæring

gis til søkere som 

• fyller eller har fylt 25 år 

• har fullført norsk grunnskole eller 

tilsvarende 

(minst 9-årig skole)

• har hatt minimum 5 år 

engelskopplæring

• ikke har fullført videregående 

opplæring i Norge

• har utdanning fra andre land som 

ikke godkjennes som 

studiekompetanse eller 

yrkeskompetanse i Norge

• har lovlig opphold i Norge

Opplæringsloven §4A - 3
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Søkere til to-årig prosjekt

• Må ha minimum 9 års 

grunnutdanning fra hjemlandet

• Trenger grunnskoleopplæring 

i engelsk

• Norsk språknivå (minst) A2

• Deltar i introprogram / har 

støtte fra NAV

• Må ha interesse for faget
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Vurdering av søknad

• Søkt i Vigo og lagt inn 

sluttkompetanse?

• Nei? Fullfør søknaden

• Sendt inn dokumentasjon på all 

skolegang (rett kopi, oversatt, sendt 

i post)?

• Nei? Søknaden kan ikke 

vurderes

• Kan ikke dokumentere skolegang? 

Mulig å bruke eget 

sannsynligjøringsskjema med 

underskrift og stempel fra 

NAV/ kommune / Flyktningeseksjon
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Hvordan søke?

• Søkerveiledning gir 

trinn-for-trinn 

beskrivelse av 

prosessen
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• Ingen informasjon om 

tidligere skolegang i 

vårt system

• Legg til utdanning

• Rett kopi av 

dokumenter sendes inn 

pr post
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• I kommentarfeltet 

skal dere skrive at 

det gjelder to-årig

prosjekt på VO 

Bryne
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Sannsynliggjøring av utdanning

• Skjema brukes når det ikke er 

mulig å få dokumentasjon på 

utdanning.

• Skal fylles ut med navn, 

personnummer, all skolegang, 

antall år engelsk

• Må ha signatur og stempel
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Svar på søknaden om to-årig prosjekt

Rett

• Gratis opplæring 

frem til én 

sluttkompetanse

Ikke rett, men tilbud

• har grunnskole, men 

mangler 5 år engelsk-

undervisning
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Kontakt

Alle spørsmål som gjelder gjennomføring av prosjekt:

Øyvind Opdal

Avdelingsleder Voksenopplæring

Bryne vidaregåande skule

Tlf: 90 96 29 32

Oyvind.opdal@skole.rogfk.no

Spørsmål knyttet til søknader i Vigo:

Marit Nygård Roth

Rådgiver

Seksjon for veiledning og livslang læring

Tlf: 51 92 24 38 

marit.nygaard.roth@rogfk.no

mailto:marit.nygaard.roth@rogfk.no

