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Postadresse: Postboks 123, 4891 Grimstad  E-post: kvalifiseringstjenesten@grimstad.kommune.no 

Besøksadresse: Dybedalsveien 11  Org.nr.: 974 - 636433 

Telefon: 37 25 04 76    www.grimstad.kommune.no/kvalifiseringstjenesten

         

Søknad om realkompetansevurdering eller opplæring på 
grunnskolens område – for voksne (§4A-1) 
 

Denne søknaden danner grunnlag for å vurdere om du er kandidat for 
realkompetansevurdering eller opplæring på grunnskolens område. Alle 
søkere kalles inn til en samtale først. Samtalen vil danne grunnlag for en 
vurdering av om du skal realkompetansevurderes eller kartlegges for 
deltakelse i grunnskoleopplæring. 3 kriterier avgjør om du har rett til 
realkompetansevurdering eller opplæring: 

 Du er over 16 år 

 Du har ikke rett til videregående opplæring (ungdomsretten). Dersom 
du ikke har grunnskole fra hjemlandet tilsvarende norsk grunnskole, 
eller ikke kan dokumentere grunnskole fra hjemlandet, har du ikke slik 
rett. 

 Du har behov for opplæring 

  

Søknaden sendes til:  
Postadresse: Grimstad kommune,postboks 123,  4891 Grimstad  
Epostadresse: Kvalifiseringstjenesten@grimstad.kommune.no  

  

1. PERSONLIGE OPPLYSNINGER 

Fornavn og etternavn:  ____________________________________  

Fødselsnummer/duf nr:  ____________________________________  

Adresse:  ____________________________________  

Postnummer og poststed: ____________________________________   

Telefon:  _____________   Kvinne □ Mann □   

Epostadresse:  ____________________________________  
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 Side 2 

 

2. FYLLES UT AV SØKERE MED ET ANNET MORSMÅL ENN NORSK 

Nasjonalitet: ___________________  Morsmål:  _________________   

Norsk statsborger:  Ja  □  Nei  □  Har du vært på 
norskkurs tidligere? Ja  □ Nei  □ 

Hvor mange timer har du gjennomført? Ca.    timer  

Når gikk du på norskkurs?  _________________   

Hvilken skole gikk du på?  __________________   

Har du bestått norskprøven?  Ja  □ Nei  □  

Når tok du prøven?  _______________________     

Hvilket nivå har du bestått? A1  □ A2  □  B1  □ B2  □ 

3. TIDLIGERE SKOLEGANG 

Skole Antall år 
Fullført / 
bestått 

Skoleår Vedlegg 

Grunnskole  Ja  □    Nei  
□ 

  

Videregående skole  Ja  □    Nei  
□ 

  

  Ja  □    Nei  
□ 

  

Har du vitnemål fra hjemlandet? Ja □  Nei 
□ 

 

Har du vitnemål fra grunnskole/ videregående i 
Norge? 

Ja □  Nei 
□ BLA OM    

4. YRKESPRAKSIS 

Arbeidsgiver 
Navn på 
stillingen 

Stillingsprosent Tidsrom Vedlegg 

     

     

     

     

5. MÅL MED UTDANNINGEN  (MÅ besvares!!) 

Hvilke mål har du som gjør at du trenger realkompetansevurdering? 

 



 

 Side 3 

Hvilke fag i grunnskolen ønsker du realkompetansevurdering eller 
opplæring i? 

Norsk   □ 
Engelsk □ 
Matematikk
 □  
Naturfag □ 
Samfunnsfag
 □ 

Hvis du ikke ønsker å delta i alle fag (i 
grunnskoleopplæringen), eller ikke ønsker eksamen eller 
karakter, gi flere opplysninger nedenfor. 

 

6. ANDRE OPPLYSNINGER 

Har du snakket med rådgiver  eller noen andre, f.eks. en 
flyktningkonsulent eller programrådgiver, om din søknad? 

Ja  □    Nei  □ 

Andre opplysninger som er viktige for din søknad? 

 

7. VEDLEGG 

NB! Søknader som mangler obligatorisk dokumentasjon blir ikke 
behandlet. 

Obligatorisk: Rett kopi av pass eller annen dokumentasjon på 
oppholdstillatelse og identifikasjon. Skal også fremvises ved 
oppmøte 

Eventuelt: CV med oversikt over relevant utdanning og arbeidserfaring 
Dokumentasjon av arbeidspraksis som er relevant for 
realkompetansevurdering. 
Dokumentasjon av fullført og påbegynt utdanning / kurs 
Dokumentasjon av norskkunnskaper 

 
 
 
 
 
Sted,……………………. dato…………………… 
 
Signatur,………………………………………….. 


