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Dokumentasjonskrav for opptak til studier ved Høgskolen i Østfold 
 

Til studier søkt gjennom Søknadsweb skal alle dokumenter lastes opp elektronisk under "Mine 

dokumenter". Dokumenter som sendes til opptakskontoret på e-post eller via ordinær post blir ikke 

behandlet eller returnert. Det anbefales at dokumentasjonen lastes opp i PDF-format. Det er viktig at alle 

dokumentene som lastes opp er fullstendige og lesbare. Dokumentasjon i redigerbart format godkjennes 

ikke. 

All dokumentasjon må være datert og signert. Dokumentene behøver ikke å være stemplet «Rett kopi», men 

alle som får opptak til studier ved Høgskolen i Østfold kan bli bedt om å vise originaldokumentasjon for 

kontroll. Studenter plikter å vise originaler på oppgitt tid og sted, og unnlatelse medfører til tap av 

studieplass. 

 

Arbeidserfaring må dokumenteres med datert og signert arbeidsattest eller tjenestebevis. Attesten må vise 

stillingstittel, start- og sluttdato, stillingsstørrelse i prosent eller antall timer, samt en beskrivelse av 

arbeidets art. 

Selvstendig næringsdrivende må dokumentere firmaattest fra Brønnøysundregistrene eller attest fra 

Skatteetaten. 

 

Fagskole må dokumenteres med datert og signert vitnemål fra fagskolen. 

 

Høyere utdanning må dokumenteres med datert og signert karakterutskrift eller vitnemål. Dokumentet skal 

være utstedt av institusjonen hvor utdannelsen ble gjennomført. Utskrift fra Studentweb er ikke gyldig 

dokumentasjon. Resultatutveksling av eksterne resultater blir kun benyttet til verifisering av opplastet 

dokumentasjon, og vil ikke bli lagt til grunn i saksbehandlingen av søknad. 

Dersom kvalifiserende utdanning fullføres samme semester som opptaket gjennomføres, må det lastes opp 

datert og signert karakterutskrift for gjennomførte og beståtte emner, samt en datert og signert bekreftelse 

på oppmelding til eksamen i gjenværende emner. 

Søkere som kun har utdanning fra Høgskolen i Østfold trenger bare å sende inn dokumentasjon på dette 

dersom utdanningen er fullført før 2005. 

 

Høyere utdanning fra land utenfor Norden må dokumenteres med datert og signert diplom/vitnemål og 

karakterutskrift på originalspråk. Dersom originalspråket er på et annet språk enn engelsk eller et nordisk 

språk, må offisiell oversettelse vedlegges. 

 

Militærtjeneste må dokumenteres med datert og signert bevis for avtjent tid i førstegangstjeneste.  

 

Omsorgsarbeid må dokumenteres med bostedsattest fra Skatteetaten for søker og søkers barn som viser at 

de har bodd på samme adresse. 

Omsorgsarbeid for nært familiemedlem må dokumenteres med attest fra lege eller liknende. 
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Siviltjeneste må dokumenteres med datert og signert sivilt tjenestebevis. 

 

Videregående skolegang må dokumenteres med datert og signert kompetansebevis eller vitnemål. Utskrift 

fra eksamensprotokoll er normalt ikke gyldig dokumentasjon. 

Fag-/svennebrev fra Kunnskapsløftet dokumenteres med datert og signert vitnemål med påskrift om at fag-

/svenneprøve er avlagt. 

Fag-/svennebrev fra Reform 94 eller tidligere dokumenteres med fag-/svennebrevet og all videregående 

opplæring som ligger til grunn for fag-/svennebrevet. 

Søkere som er i ferd med å fullføre videregående utdanning samme semester som det lokale opptaket 

gjennomføres, må laste opp datert og signert kompetansebevis for foreløpige resultater og halvårsvurdering 

for siste kvalifiserende studieår. Dersom søker tar fag som privatist, må det legges ved datert og signert 

bekreftelse på oppmelding til eksamen. 

Søkere som skal avlegge fag-/svenneprøve inneværende semester, må laste opp datert og signert 

bekreftelse på oppmelding til fag-/svenneprøve.  

Tilbud om midlertidig opptak forutsetter ettersending av gyldig dokumentasjon på fullført og bestått 

utdanning innen gitt frist. 

 

Videregående skolegang fra land utenfor Norden må dokumenteres med datert og signert vitnemål fra 

videregående skole på originalspråk. Dersom originalspråket er på et annet språk enn engelsk eller et 

nordisk språk, må det i tillegg legges ved offisiell oversettelse. 
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Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag, PPU for allmennfag,  

gjeldende fra og med studieåret 2018-2019 
 

Listen under er ikke uttømmende, men det er en veiledende oversikt. Dette er et dynamisk dokument som vil 

oppdateres jevnlig når nye relevante fagområder avdekkes. 

 

Engelsk: 

- 60/80 studiepoeng i engelskemner. Dette gjelder også de som har språket som morsmål.  

- Av de 60/80 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 litteratur-/kultur-

/samfunnsfaglige emner.  

- Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med 20/40 studiepoeng i ett eller 

flere emner innenfor: journalistikk, engelsk språk og språkhistorie, idéhistorie og/eller 

litteraturvitenskap. Fagene må være rettet mot engelskfaget.   

 

Fremmedspråk: 

- 60/80 studiepoeng i franskemner, spanskemner eller tyskemner. Dette gjelder også de som har 

språket som morsmål.  

- Av de 60/80 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 litteratur-/kultur-

/samfunnsfaglige emner. 

- Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med 20/40 studiepoeng i ett eller 

flere emner innenfor: journalistikk, språk og språkhistorie, idéhistorie og/eller litteraturvitenskap. 

Fagene må være rettet mot fransk-/spansk-/tyskfaget.   

 

Norsk: 

- 60/80 studiepoeng i norskemner. 

- Av de 60/80 studiepoengene må minimum 20 være norsk/nordiske språklig emner og 20 norsk / 

nordiske litteraturemner. 

- Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med 20/40 studiepoeng i ett eller 

flere emner innenfor: journalistikk, norsk språk og språkhistorie, idéhistorie og/eller 

litteraturvitenskap. Fagene må være rettet mot norskfaget.  

 

Samfunnsfag (Samfunnskunnskap, Historie og Geografi): 

- 60/80 studiepoeng i emner innenfor samfunnsgeografi, historieemner, sosiologi, statsvitenskap, 

sosialantropologi, kriminologi, samfunnsøkonomi og/eller samfunnskunnskap. 

- Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med 20/40 studiepoeng i ett eller 

flere emner innenfor: psykologi, jus, u-landsstudier, utviklingsstudier, sosialøkonomi, geografi, 

kjønn- og likestilling, internasjonale studier og/eller flerkulturelle/multikulturelle/interkulturelle 

studier. 

 

Musikk: 

- 60/80 studiepoeng i emner innenfor musikk og/eller musikkvitenskap. 
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Naturfag: 

- 60/80 studiepoeng i emner innenfor biologi, kjemi, fysikk, naturfag og/eller geofag. 

- Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med 20/40 studiepoeng i andre 

naturvitenskapelige emner. 

- Det er en fordel med en kombinasjon av emner fra flere naturvitenskapelige fagområder. 

 

Matematikk: 

- 60/80 studiepoeng i emner innenfor matematikk og/eller statistikk (alle fag med MAT eller STK i 

kurskoden kan benyttes). 

- Relevante matematiske emner innenfor ingeniør-, økonomi- og IT-fag kan også godkjennes. 

 

RLE: 

- 60/80 studiepoeng i emner innenfor religionshistorie, religionsvitenskap, kristendomskunnskap, 

teologi, idehistorie, etikk, filosofi og/eller livssynskunnskap. 

 

Drama:  

- 60/80 studiepoeng i emner innenfor scenisk uttrykk (dans, drama, skuespillerkunst), 

teatervitenskap, teaterhistorie og/eller regifag. 

- Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fagområder i kombinasjon med 20/40 studiepoeng 

i ett eller flere emner innenfor: musikk, scenografi, lyd- og lysproduksjon og/eller lyd- og lys for 

scene. 

 

Kroppsøving: 

- 60/80 studiepoeng i emner innenfor kroppsøving og idrett.  

- Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med 20/40 studiepoeng i ett eller 

flere emner innenfor: ernæring, anatomi, fysiologi og personlig trener.  

 

Kunst og håndverk: 

- 60/80 studiepoeng i emner innenfor kunst og håndverk, arkitektur og/eller designfag.  

- Vi kan godta minst 40 studiepoeng i ovennevnte fag i kombinasjon med 20/40 studiepoeng i ett eller 

flere emner innenfor: fotografi, museumsfag, tekstil, kostyme, trykk og/eller møbelsnekkerfag. 

 

Spesialpedagogikk: 

- 60 studiepoeng i emner innenfor spesialpedagogikk (NB! ifølge forskrift til opplæringsloven kapittel 

14, må du ha et skolefag på minimum 60 studiepoeng i tillegg til spesialpedagogikkutdanningen, for 

å kvalifisere til lærer). 
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Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag, PPU for yrkesfag for trinn 8-13,  

gjeldene fra og med studieåret 2018-2019 
 

Listen under er ikke uttømmende, men det er en veiledende oversikt. Dette er et dynamisk dokument som vil 

oppdateres jevnlig når nye relevante fagområder avdekkes. 

 

Bygg- og anleggsteknikk 

Relevant yrkesutdanning: 

- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Bygg- og anleggsteknikk  

- Fag-/svennebrev innenfor byggfag, trearbeidsfag og tekniske byggfag fra Reform 94 

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak. 

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen): 

- 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet bygg og/eller anlegg 

- 120 studiepoeng innenfor fagområdet bygg, anlegg, eiendom, taksering 

Profesjonsutdanning: 

- Ingeniørutdanninger innenfor fagområdet bygg og anlegg 

 

Design og håndverk 

Relevant yrkesutdanning: 

- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Design og håndverk eller medieproduksjon  

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak. 

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen): 

- 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet design, foto, mote og grafisk design 

- 120 studiepoeng innenfor fagområdet arkitektur, interiør, dekoratør, håndverk, design, foto, mote, 

styling og mediegrafikk 

Profesjonsutdanning: 

- Ingeniørutdanninger innenfor fagområdet industriell design 

- Bachelorutdanning i scenografi 
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Elektrofag 

Relevant yrkesutdanning: 

- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 elektrofag  

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak. 

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen): 

- 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet elektro, energi, it 

- 120 studiepoeng innenfor fagområdet elektro, energi, it, teknologi  

Profesjonsutdanning: 

- Ingeniørutdanninger innenfor fagområdet elektro, data 

 

Helse- og oppvekstfag  

Relevant yrkesutdanning: 

- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 helse- og oppvekstfag 

- Fag-/svennebrev innenfor helse- og sosialfag fra Reform 94  

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak. 

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen): 

- 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet helse, sosial og oppvekst 

- 120 studiepoeng innenfor fagområdet helse, sosial og oppvekst, pedagogikk  

Profesjonsutdanning: 

- Bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, farmasi, bioingeniør, lærerutdanning  

 

Restaurant- og matfag 

Relevant yrkesutdanning: 

- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 Restaurant- og matfag 

- Fag-/svennebrev som bygger på hotell- og næringsmiddelfag fra Reform 94  

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak. 

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen:) 

- 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet mat og matteknikk 

- 120 studiepoeng innenfor fagområdet mat, ernæring, fiskeri og restaurantledelse 

Profesjonsutdanning: 

- Bachelorutdanning innen ernæringsfysiologi  
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Teknikk og industriell produksjon (TIP)  

Relevant yrkesutdanning: 

- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 teknikk og industriell produksjon 

- Fag-/svennebrev som bygger på GK mekaniske fag, kjemi- og prosessfag, trearbeidsfag og tekniske 

byggfag fra Reform 94  

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak. 

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen): 

- 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet teknikk, maskin, produksjon, prosess, kjemi, elektro, 

sveis og industri 

- 120 studiepoeng innenfor fagområdet teknikk, maskin, kjemi, elektro, industri, materialteknologi og 

marine 

Profesjonsutdanning: 

- Ingeniørutdanninger innenfor fagområdet elektro, kjemi, maskin, data, industriell produksjon 

 

Service og samferdsel 

Relevant yrkesutdanning: 

- Fag-/svennebrev som bygger på VG1 service- og samferdsel 

- Fagbrev i kontorfag eller butikkfag fra Reform 94  

 

Søkere med annet tilsvarende og relevant fag-/svennebrev, kan bli vurdert for opptak. 

Relevant yrkesteoretisk utdanning (må være relevant i forhold til yrkesutdanningen): 

- 2-årig godkjent fagskole innenfor fagområdet transport, kontor, salg og service, logistikk og 

sikkerhet 

- 120 studiepoeng innenfor fagområdet administrasjon, økonomi, markedsføring, reiseliv, transport- 

og logistikk, sikkerhet og IT 

Profesjonsutdanning: 

- Bachelorutdanning innenfor fagområdet økonomi, salg, markedsføring, reiseliv, transport- og 

logistikk 
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Studiespesifikke krav for opptak på grunnlag av realkompetanse til  

års- og bachelorstudier  
 

Studier Praksiskrav Fagkrav 

Bachelorstudium i arbeids- 

og velferdsfag 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen saksbehandling, personal, 

organisasjonsarbeid, fagforening, 

saksbehandling, barnehage, SFO, skole, 

fengsel, arbeid i helse- og sosialsektoren. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

barnehagelærerutdanning 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid med barn og unge i barnehage, 

SFO, skole og helse- og sosialsektoren. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring  

 

- Matematikkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg1-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

barnehagelærerutdanning, 

deltid 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid med barn og unge i barnehage, 

SFO, skole og helse- og sosialsektoren. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring  

 

- Matematikkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg1-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

barnevern 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid med barn og unge i barnehage, 

SFO, skole, fritidsaktiviteter, helse- og 

sosialsektoren.  

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

bioingeniørfag 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen kjemiprosessfag, 

apotekteknikerfag, laboratoriefag, 

helsefag. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1/(S1+S2) og enten FYS1 eller KJE1 

eller BIO1  
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Bachelorstudium i digitale 

medier og design 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen IT. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

informasjonssystemer 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen IT. 

 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

informatikk - design og 

utvikling av IT-systemer 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen IT. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1/(S1+S2) 

Bachelorstudium i 

ingeniørfag - bygg 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen bygg. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1(S1+S2) og R2 og FYS1 

Bachelorstudium i 

ingeniørfag - data 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen IT og elektro. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1(S1+S2) og R2 og FYS1 

Bachelorstudium i 

ingeniørfag - elektro 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen IT og elektro. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1(S1+S2) og R2 og FYS1 
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Bachelorstudium i 

ingeniørfag - industriell 

design 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen design, IT, kreative yrker.  

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1(S1+S2) og R2 og FYS1 

Bachelorstudium i 

ingeniørfag - kjemi 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen kjemiprosessfag, 

laboratoriefag. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1(S1+S2) og R2 og FYS1 

Bachelorstudium i 

ingeniørfag - maskin 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen industri, maskinfag, tekniske 

fag. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1(S1+S2) og R2 og FYS1 

Bachelorstudium i 

innovasjon og 

prosjektledelse 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Prosjektarbeid, ledelse, design, 

administrasjon, selvstendig 

næringsdrivende, kreative yrker, 

innovasjon. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

internasjonal 

kommunikasjon 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen administrasjon, ledelse, 

økonomi, språk, kommunikasjon, handel 

og innkjøp, reiseliv, journalistikk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

regnskap og revisjon 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen økonomi, revisjon, 

regnskapsfører, lønn, personal, selvstendig 

næringsdrivende. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

- Matematikkunnskaper minimum på 

nivå med kravet som inngår i generell 

studiekompetanse 
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Bachelorstudium i 

samfunn, språk og kultur 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen administrasjon, 

organisasjonsarbeid, fagforening, kultur, 

politikk, journalistikk, språk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i sosialt 

arbeid 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen saksbehandling, personal, 

organisasjonsarbeid, fagforening, 

barnehage, SFO, skole, fengsel, arbeid i 

helse- og sosialsektoren.  

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

sykepleie 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen pleie og omsorg ved 

sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, 

psykisk helsevern. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

- Matematikkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg1-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

vernepleie 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen helse- og sosialsektoren, 

barnehage, SFO, skole, fengsel.  

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

- Matematikkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg1-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Bachelorstudium i 

vernepleie, deltid 

- 7 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 5 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen helse- og sosialsektoren, 

barnehage, SFO, skole, fengsel. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

Matematikkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg1-nivå, yrkesfaglig 

opplæring. 
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Bachelorstudium i økonomi 

og administrasjon 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen økonomi, revisjon, 

regnskapsfører, lønn, personal, selvstendig 

næringsdrivende. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

- Matematikkunnskaper minimum på 

nivå med kravet som inngår i generell 

studiekompetanse 

Bedriftsøkonomi, 

årsstudium 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen økonomi, revisjon, 

regnskapsfører, lønn, personal, selvstendig 

næringsdrivende. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

- Matematikkunnskaper minimum på 

nivå med kravet som inngår i generell 

studiekompetanse 

Engelsk, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen språk, språklærer, tolk, 

journalistikk, litteratur. All arbeidserfaring 

må være knyttet til engelsk språk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Fransk, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen språk, språklærer, tolk, 

journalistikk, litteratur. All arbeidserfaring 

må være knyttet til fransk språk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Grunnskolelærerutdanning 

for trinn 1-7  

Ikke mulig med realkompetansevurdering 

Grunnskolelærerutdanning 

for trinn 5-10 

Ikke mulig med realkompetansevurdering 

Informasjonsteknologi, 

årsstudium 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen IT. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 
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Kroppsøving og idrett, 

årsstudium 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen kroppsøving, idrett, friluftsliv. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Kunst og håndverk, 

årsstudium 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen foto, kunst, håndverk, 

kreative yrker. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Matematikk, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen matematikk. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1/(S1+S2) og enten R2 eller FYS(1+2) 

eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller 

INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2) 

Musikk, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen musikk, kultur rettet mot 

musikk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Naturfag, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen naturfag. 

- Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - R1/(S1+S2) og enten R2 eller FYS(1+2) 

eller KJE(1+2) eller BIO(1+2) eller 

INFO(1+2) eller GEO(1+2) eller TEK(1+2) 

Norsk, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen språk, språklærer, tolk, 

journalistikk, litteratur. All arbeidserfaring 

må være knyttet til norsk språk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 
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Religion, livssyn og etikk, 

årsstudium 

- 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen trossamfunn, religiøse 

samfunn, humanetisk samfunn. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Samfunnsfag, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen administrasjon, 

organisasjonsarbeid, fagforening, kultur, 

politikk, journalistikk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Spansk, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen språk, språklærer, tolk, 

journalistikk, litteratur. All arbeidserfaring 

må være knyttet til spansk språk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

Statsvitenskap, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen administrasjon, 

organisasjonsarbeid, fagforening, kultur, 

politikk, journalistikk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 - Engelskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

Tysk, årsstudium - 5 års praksis (tilsvarende heltid), hvorav 

minimum 3 år må være relevant 

arbeidserfaring. 

 

Relevant arbeidserfaring: 

Arbeid innen språk, språklærer, tolk, 

journalistikk, litteratur. All arbeidserfaring 

må være knyttet til tysk språk. 

 - Norskkunnskaper minimum 

tilsvarende Vg2-nivå, yrkesfaglig 

opplæring 

 

 

 

 


