Opplæring i norsk og samfunnsfag for
nyankomne innvandrere
Generelt
Fagområde
Oppvekst
OppvekstSkole

Beskrivelse
Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for
permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet. Til
sammen skal du ha opplæring i 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal
gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. For å få
permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne
opplæringen.
Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i
opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor) skal du få tilbud
om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timer) hvis du har behov for det.
Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt
behov.
Målgruppe
Du er innvandrer med oppholdstillatelse. Du er mellom 18 og 67 år.
Kriterier/vilkår
Du har både rett og plikt til å delta i opplæringen når du har oppholdstillatelse i en av
disse kategoriene:
• har oppholdstillatelse som flyktning eller overføringsflyktning
• har en søknad om beskyttelse og dermed en fornybar oppholdstillatelse
• har begrenset oppholdstillatelse grunnet for eksempel en familiesituasjon
• har oppholdstillatelse på grunn av beskyttelsesbehov for en hel gruppe
• har oppholdstillatelse fordi du er i familie med en som har vært bosatt i mindre enn
fem år

•

har fått fornybar oppholdstillatelse på grunn av samlivsbrudd og samlivet var
preget av mishandling.

Du har plikt til å delta i opplæring når du:
• har fått oppholdstillatelse fordi du skal jobbe i Norge
• har fått oppholdstillatelse fordi du skal drive næring i Norge
• har fått oppholdstillatelse fordi du er familie med en som jobbe eller drive næring i
Norge.
Det er mulig å søke om fritak fra plikten til opplæring. Grunner for å søke om fritak
kan være at du allerede kan noe norsk eller kan noe om det norske samfunnet.
Pris for tjenesten
Kommunen kan ta betaling for de som er i Norge som arbeidsinnvandrere eller i
familie med disse.

Regelverk
Gjeldende lov og regelverk
Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt integreringsloven Kapittel 6.
Lover
Forvaltningsloven
Integreringsloven
Forskrifter
Forskrift om læreplan for voksne innvandrere
Integreringsforskriften

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Kommunen tar kontakt med deg og avtaler når opplæringen skal begynne.
Saksbehandlingstid
Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal gis så snart som mulig og

senest innen tre måneder etter at du er registrert i kommunen.
Du vil få et deltakerbevis når opplæringen er ferdig. Blir opplæringen avbrutt av en
eller annen grunn, vil du fortsatt få deltakerbeviset.
Klagemulighet
Du kan klage på vedtak om
• tildeling av eller avslag på deltakelse
• vesentlige endringer i opplæringsplanen
• at opplæringen stanses
• godkjennelse av permisjon
• søknad om fritak.
Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er
misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger
veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin
avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas
til følge.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig avdeling
Navn

Oppvekstetaten

Leder

Gro Irene Holth

Telefon

62978100

Telefaks

62978101

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

2120 Sagstua

Besøksadresse Herredsvegen 2
Åpningstid

0800-1530 (0800-1500 i perioden 01.06.-31.08.)

Kontakt-enhet
Navn

Oppvekstetaten

Leder

Holt, Gro Irene

Telefon

62978100

Telefaks

62978101

E-post

postmottak@nord-odal.kommune.no

Postadresse

2120 SAGSTUA

Besøksadresse 2120 SAGSTUA
Åpningstid

08-1530 (08-15 i perioden 01.06.-31.08.)
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