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Oppgaver i sentrene:

• Individuell karriereveiledning + gruppeveiledning

• Administrerer søknader om voksenopplæring (NiN)

• Hjelp til søknad om  godkjenning av utenlandsk utdanning

• Ressurs for NAV 

• Ressurs for skolene

• Karrierekurs – f.eks. for NAV

• Prosjekter



Studiekompetanse
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html

A

Fullført 3-årig videregående

Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir 

generell studiekompetanse.
Mer om 3-årig videregående

B

Yrkesfag med påbygging

Du har fullført og bestått yrkesfaglig opplæring og studiekompetansefagene.
Mer om yrkesfag med påbygging

C

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/3-aarig-vgs/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/yrkesfag-paabygg/index.html


23/5-regelen

Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og 

bestått studiekompetansefagene 

og har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis.

Mer om 23/5-regelen

bl.a. om hva som er godkjent praksis

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/23-5-regelen/index.html


De 6 studiekompetansefagene er: 

Norsk – hovudmål, 

sidemål og munnleg

393 årstimar

Engelsk 140 årstimar*

Historie 140 årstimar

Samfunnsfag 84 årstimar

Matematikk 224 årstimar

Naturfag 140 årstimar



Generell studiekompetanse

Du kan også få generell studiekompetanse dersom du har:

D

Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen

E

Fullført en godkjent fagskoleutdanning

F

Fullført et universitets- eller høgskolestudium

G

Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/steinerskole/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/fagskole/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/generell-studiekompetanse/hoyere-utdanning/index.html
https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/index.html


https://www.samordnaopptak.no/info/

https://www.samordnaopptak.no/info/
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Realkompetanse

• Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, 

selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse.

• Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må 

ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du 

ikke fyller de vanlige opptakskravene.

• Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir 

realkompetanse til studiene sine. Eksempler på realkompetanse til 

et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller 

organisasjonserfaring.

Hvem kan ikke søke med realkompetanse?

• Det er ikke mulig å søke med realkompetanse hvis du allerede 

har generell studiekompetanse, eller er kvalifisert til studiet på en 

annen måte.

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/index.html


Søker du studier som har krav om en bestemt karakter i 

et fag, må du ha faget med den karakteren som kreves. 

Dette karakterkravet kan du ikke få 

realkompetansevurdering i. Dette gjelder for eksempel 

alle sykepleierstudier fra og med opptaket 2019.

Slik søker du

Du må krysse av for realkompetanse som 

utdanningsbakgrunn i søknaden senest 1. mars.

https://www.samordnaopptak.no/info/om/lover-og-regler/endringer#endringer-2019
http://www.samordnaopptak.no/info/tidsfrister/1-mars.html


Nettskolen i Nordland

• Nettskolen i Nordland tilbyr nettstøttet opplæring innen flere fag.

• Gjennom Nettskolen i Nordland har Nordland fylkeskommune 

utviklet et svært fleksibelt og brukervennlig tilbud om 

videregående opplæring for voksne. 

• Opplæringen foregår via internett. Samtidig som du tar 

opplæring kan du bo hjemme, delta i arbeidslivet og i sosiale og 

samfunnsmessige aktiviteter i nærmiljøet.

• Tilbudet er primært for innbyggere i Nordland, men personer fra 

andre fylkeskommuner kan også søke og få tilbud hvis vi har ledig 

kapasitet. De aller fleste deltakerne er voksne, men vi gir også 

tilbud til elever, lærlinger, ungdom i Oppfølgingstjenesten (OT) og 

andre med særskilte behov.



Nettskolen i Nordland

• Eksamensrettet kurs i matematikk 

– For de som ikke oppfyller karakterkravet til studiet

– Tilbudt av Nord universitet og Nordland og Trøndelag 

Fylkeskommune

– 30 plasser sykepleiere + 30 plasser lærere

• https://nettskolen.nfk.no/aktuelt/eksamensrettet-

kurs-i-matematikk.1020763.aspx

• Søknad på eget skjema på internett (link legges 

ut på prosjektet sin hjemmeside når ferdig)

https://nettskolen.nfk.no/aktuelt/eksamensrettet-kurs-i-matematikk.1020763.aspx


https://nettskolen.nfk.no/fagtilbud/fellesfag-for-studieforberedende/

https://nettskolen.nfk.no/fagtilbud/fellesfag-for-studieforberedende/


Påbygging til 

generell studiekompetanse

• Har du et fagbrev trenger du disse 

fagene:

– Matematikk

– Norsk 

– Historie

– Naturfag



www.nettskolen.nfk.no

http://www.nettskolen.nfk.no/


Registrering på www.VIGO.no 

• Samle sammen

aktuell

dokumentasjon

– Skolepapirer

– arbeidsattester



• Spørsmål i forbindelse med om du 

fyller kravet til fellesfag

– Kontakt Karrieresenteret

• Spørsmål i forbindelse med opptak 

etter realkompetanse i forhold til 

sykepleiestudiet

– Kontakt VID



Realkompetansevurderinger 

• To systemer

– Karrieresentrene har ansvar for 

realkompetansevurderinger i forhold til 

Studiekompetanse/videregående skole

– Universitet/Høyskoler gjør det selv i 

forhold til opptak på egen studier.

• NB. Karakterkrav i Norsk og Matematikk.



www.karrierenordland.no

- eller besøk oss på facebook



Kontaktinformasjon

www.karrierenordland.no


