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Opphold, arbeid og utdanning i Norge 

Her finner du som veileder innvandrere eller flyktninger, viktig informasjon om: 

 

Opphold i Norge Utdanning 
 

Arbeid og NAV 
 

Flyktninger med lovlig opphold Godkjenning av utdanning fra 
utlandet 

Språktolk 

Familieinnvandring Rett til utdanning for voksne Midlertidig lønnstilskudd 
Arbeidsinnvandrer Videregående utdanning Språkpraksis 
 Ungdomsretten Arbeidstrening 
 Voksenretten AMO-kurs 
 Fagbrev på jobb  
 Flyktningstipend  
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STATUS FOR OPPHOLD 

• Flyktninger med lovlig opphold – enten permanent (bosatte), eller midlertidig. 

Med permanent oppholdstillatelse kan du bo og arbeide i Norge så lenge du vil. Du har også ekstra 
vern mot å bli utvist.  

Les mer på UDIs hjemmeside her.  

 

En midlertidig oppholdstillatelse er en oppholdstillatelse som gjelder i en begrenset periode, for 
eksempel ett eller tre år.  

Les mer på UDIs hjemmeside her. 

 

• Familieinnvandring 

Familieinnvandring er: 

1.  Familiegjenforening gjelder dem som allerede har familie i Norge og ønsker å bo sammen i 
Norge. 

2. Familieetablering gjelder dem som ønsker å bli en familie i Norge, men bor i et annet land nå.  

Les mer på UDIs hjemmeside her. 

 

• Arbeidsinnvandrere 

Utlendinger som skal jobbe i Norge, må enten være statsborger i et EU/EØS-land eller ha 
oppholdstillatelse.  

Personer som ønsker å komme til Norge for å jobbe, og som er fra land utenfor EU/EØS-området, må 
ha oppholdstillatelse. Hvis de ikke allerede har oppholdstillatelse av andre grunner, må de søke om 
en oppholdstillatelse for arbeid. 

Les mer om arbeidsinnvandrere og deres rettigheter                                                                                                                
på UDIs hjemmeside her. 

 

UTDANNING 

GODKJENNING AV UTDANNING FRA UTLANDET 

Har du utdanning fra utlandet, kan det være lurt å få den godkjent i Norge.  

For å få godkjent utdanning i Norge må du søke NOKUT. På NOKUTs hjemmesider kan du lese om når 
du trenger å søke og hvordan du gjør det. Du kan også spørre oss på KIA om hjelp hvis du er usikker 
på om du trenger å søke godkjenning for utdanningen din fra utlandet. 

 

Her finner du informasjon om å søke godkjenning av høyere utenlandsk utdanning 

Her finner du informasjon om å søke godkjenning av utenlandsk fagbrev og svennebrev  

 

https://www.udi.no/ord-og-begreper/permanent-oppholdstillatelse/
https://www.udi.no/ord-og-begreper/midlertidig-oppholdstillatelse/
https://www.udi.no/ord-og-begreper/familieinnvandring/
https://www.udi.no/ord-og-begreper/
https://www.udi.no/ord-og-begreper/
https://www.nokut.no/
https://www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-utenlandsk-hoyere-utdanning/
https://www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-utenlandsk-fag--og-yrkesopplaring/
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RETT TIL UTDANNING FOR VOKSNE 

Her kan du lese hva regjeringen skrives om rett til utdanning for voksne. 

GRUNNSKOLE 

Alle over 16 år har rett til gratis grunnskole-opplæring når de trenger det.  

Voksne som ikke har norsk grunnskole eller noe som er likt det fra andre land kan søke. Du må ha 
lovlig opphold i Norge for å få gratis opplæring.  

Fullført grunnskole for voksne er det samme som 10-årig skole for barn og unge. Voksne må fullføre 
fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag for å få grunnskolevitnemål.  

Grunnskolevitnemål gir mulighet til å søke videregående opplæring. 

Retten til grunnskoleopplæring for voksne står i Opplæringsloven § 4A-1 og i rundskriv Udir 3-2012. 

Her kan du søke om grunnskole for voksne i Oslo 

Her finner du informasjon om Kongsgård skolesenter i Kristiansand 

Her kan du søke om grunnskole for voksne i Stavanger 

 

VIDEREGÅENDE UTDANNING 

Hvis du har fullført og kan dokumentere grunnskole på minst 9 år i et annet land, kan du søke om 
videregående opplæring i Norge. Det er tre sentrale fag der du må vise at du har samme kunnskap 
som etter norsk grunnskole for å kunne greie videregående opplæring her: norsk, engelsk og 
matematikk.  

De fleste videregående utdanninger krever at du har bestått B1-prøven i norsk. 

Alderen din avgjør hvilke rettigheter du har til videregående utdanning. Ungdomsretten gjelder for 
deg som er under 25 år, mens voksenretten gjelder for deg som er 25 år og eldre: 

 

UNGDOMSRETTEN 

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til videregående 
opplæring. Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. 

• Ungdomsretten gir deg rett til tre års videregående opplæring, eller flere år hvis utdanningen 
tar lenger tid etter læreplanen. 

• Når du søker Vg1, skal du oppgi de tre utdanningene du har mest lyst til å ta. Du har rett til 
plass på ett av disse. 

• Du har rett til skoleplass i det fylket hvor du har registrert at du bor da det var søknadsfrist, 
men ikke rett til plass ved en bestemt skole.  

• Ungdomsretten gjelder også ungdom som har fullført videregående opplæring i et annet 
land, men som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge. 

Les mer om ungdomsretten her. 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/voksnes_laering_og_kompetanse/artikler/rett-til-opplaring/id213311/
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§4a-1
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Voksne/Udir-3-2012/
https://felles.oslovo.no/opplaring-i-oslo-vo/GSKO/slik-soker-du/
https://www.minskole.no/kongsgard
https://www.minskole.no/johannesv/Underside/9299
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/ungdomsrett-lovfestet-rett-for-ungdom/a/031030
https://www.vilbli.no/nb/nb/no/ungdomsrett-lovfestet-rett-for-ungdom/a/031030
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VOKSENRETTEN 

Du kan få tilbud om gratis videregående opplæring som voksen hvis du 

• fyller eller har fylt 25 år 

• ikke har fullført videregående opplæring i Norge, men har fullført grunnskole eller 
tilsvarende 

Har du krav på voksenrett, skal du få tilpasset undervisning for voksne. Du må søke fylkeskommunen 
om å få voksenrett . Dette gjør du gjennom vigo.no. 

Voksne som har fått plass i videregående opplæring har rett til fullføre utdanningen. Det gjelder 
uansett om du har voksenrett eller ikke. 

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, også for voksne. Du kan ta videregående 
utdanning som gir deg rett til å ta høyere utdanning. Du kan også ta yrkesrettet utdanning som gir 
deg mulighet til fagbrev eller svennebrev. 

Les mer om retten til videregående opplæring som voksen her. 

 

FAGBREV PÅ JOBB 

Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i arbeid kan få opplæring på arbeidsplassen og 
ta fagbrev. Ikke alle fylker tilbyr dette, og tilbudet vil også variere fra arbeidsplass til arbeidsplass. Ta 
kontakt med en av oss i KIA eller karrieresenteret i fylket ditt. Så kan vi hjelpe deg å finne ut om det 
er et tilbud som passer for deg der du bor. 

FLYKTNINGSTIPEND 

Om du er flyktning og tar grunnskole eller videregående skole, kan du ha rett på flyktningstipend fra 
Lånekassen. 

For å ha rett på flyktningstipend må du: 

• Være registrert med flyktningstatus hos UDI 

• Ta grunnskole eller videregående skole 

• Ikke få introduksjonsstønad samtidig som du får flyktningstipend 

• Ikke bo på asylmottak 

Du kan ikke få flyktningstipend til å ta utdanning ved en høgskole eller et universitet, eller til annen 
utdanning som ikke er videregående eller grunnskoleopplæring. Annen utdanning er for eksempel 
folkehøgskole, fagskole, kunstskole eller IT-skole. 

Men du kan få stipend og lån etter de samme reglene som norske studenter. Inntil 40 prosent av 
basislånet kan gjøres om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine.  

Les mer om flyktningstipend og annen viktig informasjon på hjemmesiden til Lånekassen. Her finner 
du også videoer om lån og stipend for flyktninger som tar utdanning. 

 

 

 

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/voksenrett-lovfestet-rett-for-voksne/a/030710
https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VoksenFnrLogin
https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/fagbrev_og_svennebrev
https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/videregaende_som_voksen
https://lanekassen.no/nb-NO/regelverk/tildeling/del1-kapittel2/utenlandsk-statsborger/flyktning/
https://lanekassen.no/nb-NO/regelverk/tildeling/del1-kapittel2/utenlandsk-statsborger/flyktning/
https://lanekassen.no/nb-NO/regelverk/tildeling/del1-kapittel2/utenlandsk-statsborger/flyktning/
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ARBEID OG NAV 

NAV skal hjelpe deg som trenger jobb. Har du jobbet, men mistet jobben din, kan du ha rett til 
dagpenger. Les mer her. 

Blir du syk, er det NAV som betaler sykepenger. Også uføretrygd og arbeidsavklaringspenger er det 
NAV som behandler. 

Hvis du ikke har rett til dagpenger, sykepenger eller noen av de andre ordningene NAV har for å 
hjelpe, kan du likevel ha rett til penger fra NAV. Om du har for lite penger til å betale husleie, strøm, 
mat og andre utgifter du trenger i hverdagen, kan du søke NAV om økonomiske sosialhjelp. 

BRUK AV SPRÅKTOLK 

Du har rett til språktolk i en veiledningssamtale med NAV hvis du ikke forstår det som blir sagt og ikke 
kan formidle hva du trenger. 

NAV har plikt til å bruke språktolk når det er nødvendig for at du skal forstå rettighetene dine når du 
snakker med noen fra NAV.  

Hvem kan få tilbud om tolk i møte med NAV? 

Alle har rett til å få vurdert om de trenger språktolk i en veiledningssamtale med NAV. Dette gjelder 
også deg som er arbeidsinnvandrer fra EØS-området. 

NAV har ansvar for å vurdere om du trenger språktolk og bestille tolken. Si fra til NAV hvis du mener 
du trenger språktolk i en veiledningssamtale.   

Hvem tolker? 

NAV bruker profesjonelle tolker. Familie, venner og barn kan ikke være språktolker. 

En språktolk kan være en tolk som deltar fysisk på møter, eller en telefontolk eller skjermtolk. NAV 
vurderer hva som er det beste alternativet. 

 

Dette kan NAV hjelpe med: 

MIDLERTIDIG LØNNSTILSKUDD: 

HVA ER DET? 

Midlertidig lønnstilskudd skal hjelpe deg å få jobb. Du får vanlig lønn og ansettelse i hel- eller 
deltidsstilling, mens NAV betaler arbeidsgiveren din noe av lønnen din. 

HVEM KAN SØKE? 

Midlertidig lønnstilskudd kan passe for deg som: 

• søker arbeid, men ikke har fått jobb selv om du har prøvd lenge. 

• har jobb, men kan miste jobben siden du har vært sykmeldt i 12 måneder 

• NAV har kommet frem til at du trenger ekstra hjelp for å komme i jobb 

 

 

 

https://www.nav.no/arbeid/arbeidsledig
https://www.nav.no/arbeid/arbeidsledig#kort-fortalt
https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger
https://www.nav.no/no/person/pensjon/uforetrygd
https://www.nav.no/no/person/arbeid/arbeidsavklaringspenger/arbeidsavklaringspenger-aap
https://www.nav.no/sosialhjelp/
https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilskudd-til-lonnsutgifter/tidsbegrenset-lonnstilskudd
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HVORDAN SØKE? 

Kontakt NAV-kontoret der du bor. NAV vurderer sammen med deg om du har behov for midlertidig 
lønnstilskudd, og NAV bestemmer til slutt om du får det.  

Arbeidsgiveren søker om tilskuddet.  

Les mer her på nav.no 

Søk om lønnstilskudd 

 

SPRÅKPRAKSIS: 

HVA ER DET? 

Språkpraksis kan være en del av norskundervisningen. Bedrifter tar imot en flyktning i noen måneder. 
Den som kommer i språkpraksis jobber i bedriften og får oppgaver etter avtale mellom bedriften og 
en ansvarlig kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen i kommunen kan også gi råd og hjelp til 
bedriften.  

Språkpraksis hjelper deg til å bli bedre til å snakke og skrive på norsk. Du får arbeidserfaring som gjør 
det lettere for deg å få jobb senere. Du kan også være i språkpraksis for å se om den jobben du 
prøver passer for deg. 

HVEM KAN HA SPRÅKPRAKSIS? 

• Språkpraksis er for deg som har et lavere norsk språknivå (under B1).  

• Du er mellom 18 og 67 år. 

• Du er verken i arbeid eller under utdanning. 

• Du er registrert hos NAV og kvalifisert for tiltak etter loven. 

• Du er motivert for å lære og gjøre en god jobb. 

HVORDAN SØKE? 

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å spørre om de tilbyr språkpraksis i din kommune. 

Se eksempel fra Grimstad kommune her: 

 

ARBEIDSTRENING 

HVA ER DET? 

Arbeidstrening er praksis i en bedrift i en periode, slik at man kan prøve seg i arbeid. Slik kan det bli 
lettere å skaffe seg jobb senere. Arbeidstrening gir bedrifter mulighet til å bli bedre kjent med en 
som vil jobbe der. Noen som har vært i arbeidstrening får også jobb hos bedriften senere. 

HVEM KAN HA ARBEIDSTRENING? 

Arbeidstrening er for arbeidssøkere som trenger å prøve seg i en jobb en periode.  

HVORDAN SØKE? 

Du kan snakke med veilederen din i NAV om du tenker arbeidstrening kan passe for deg. Hvis det er 
en bedrift du har lyst til å ha arbeidstrening hos, kan du snakke med bedriften først. Om dere er 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/relatert-informasjon/finn-ditt-nav-kontor
https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/tilskudd-til-lonnsutgifter
https://altinn.no/skjemaoversikt/arbeids--og-velferdsetaten-nav/avtale-om-oppstart-av-lonnstilskudd/
http://jobblyst.no/
https://www.imdi.no/case/sprakpraksis-i-grimstad/
https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-a-komme-i-jobb/nynorsk/arbeidspraksis-i-ordinaer-verksemd


KIA NORGE Ressursdokument Rev.01 
Org.nr.977105676 KIA Velferd & Arbeid februar 2022 

7 
 

enige om at du kan ha arbeidstrening der, kontakter dere sammen NAV. Du kan ikke begynne i 
arbeidstrening uten at NAV har godkjent det først. Dere skal skrive en avtale om arbeidstrening, som 
NAV-veilederen oppretter. Arbeidssøkeren, arbeidsgiveren og NAV må være enige om målet med 
arbeidstreningen.  

 

AMO-KURS 

HVA ER DET? 

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) er korte kurs som skal hjelpe deg til å få jobb. AMO- kurs er ofte 
teoretisk opplæring eller en blanding av teoretisk og praktisk opplæring, som gir formell kompetanse. 
NAV lager AMO-kurs for yrker, der det er gode muligheter til å få jobb etter kurset.   

HVEM KAN TA AMO-KURS? 

For å delta på arbeidsmarkedskurs eller på fag- og yrkesrettet opplæring på videregående eller 
høyere yrkesfaglig utdanning, må du være 19 år. 

AMO-kurs kan passe for deg som: 

• søker arbeid, men ikke får jobb fordi du har lite utdanning og lite erfaring fra andre jobber.  

• Kan miste jobben fordi du har lite utdanning og lite erfaring fra andre jobber. 

• NAV har kommet fram til at du trenger hjelp for å komme i jobb, og opplæring kan være 
aktuelt. 

HVORDAN SØKE? 

Ta kontakt med NAV-kontoret ditt om hvilke AMO-kurs de har der du bor. 

 

 

 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/nav-i-ditt-fylke

