
Ditt navn

Emne nr.

1

2

3

4

5 Emne 5 (ikke praksis emne eller hovedprosjekt) Vitnemål/karakterutskrift

Søknaden sendes til HO-fagskole@skole.rogfk.no

Emne nr.

Vedtak om fritak er et enkeltvedtak jf. forvaltningslovens § 2 b og kan påklages etter denne lovens § 

28 og § 29. Klagen sendes HO-fagskole@skole.rogfk.no 

NB! Husk å legge ved dokumentasjon som kan kvalifisere til fritak av emner. Uten dokumentasjon kan 

ikke søknaden behandles.

Emne 2 Vitnemål/karakterutskrift

Emne 3 Vitnemål/karakterutskrift

Studietilbudet du skal starte på

Begrunnelse:

Emne 4 (ikke praksis emne) Vitnemål/karakterutskrift

     Tekst Dokumentkrav

PS! Det er ikke mulig å få fritak for praksis eller hovedprosjekt

Emne 1 Vitnemål/karakterutskrift

                                           SØKNADSSKJEMA - FRITAK AV EMNER 

Frister for søknad er 15. september for emner i høstsemesteret og 15. januar for emner i 

vårsemesteret, sendes søknad etter dette vil søknaden bli avslått.

(4) En student kan søke fritak for et eller flere emner på grunnlag av annen dokumentert relevant utdanning 

og kompetanse eller dokumentert realkompetanse. Fritak skal bygge på en faglig vurdering av den helhetlige 

kompetansen til søkeren som samlet kan gi grunnlag for fritak for deler av fagskoleutdanningen. Fritak på 

bakgrunn av realkompetanse må baseres på en faglig vurdering av søkerens bakgrunn fra arbeidsliv, frivillig 

sektor, utdanning og/eller annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse.

(5) Utgangspunktet for vurderinger om fritak skal være læringsutbyttebeskrivelsene for den aktuelle 

utdanningen eller det aktuelle emnet og studiepoeng eller andre vurderinger av omfang, nivå og 

arbeidsbelastning for de emner eller den kompetanse det søkes om fritak for jf. forskrift om høyere yrkesfaglig 

utdanning § 37 første ledd                 

(6) Fritak skal bygge på en faglig vurdering fra den enkelte fagskole. Fritak på bakgrunn av realkompetanse 

må baseres på en faglig vurdering av om søkerens bakgrunn, fra arbeidsliv, frivillig sektor, utdanning og/eller 

annet, dvs. formell, ikke-formell og uformell kompetanse, samlet kan gi grunnlag for fritak for del av 

fagskoleutdanning, jf. fagskoleforskriften § 37 andre ledd

Paragraf § 8.Fritak (fagskoleloven)                                                                

(https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-08-28/KAPITTEL_2#%C2%A78)

                                                                                                                                                                                      

Fagskoler kan etter en faglig vurdering også gi fritak for emner på grunnlag av annen dokumentert relevant 

utdanning og kompetanse. Det kan gis et slikt fritak på grunnlag av dokumentert realkompetanse. 

Departementet kan gi forskrift om vurderingen av fritak.

Paragraf §2-11. Fritak  (forskrift for Fagskolen Rogaland)                                                  

(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-18-2022/KAPITTEL_2#%C2%A72-11)                                                                                                                                                                                    


