
Ditt navn

Koder

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 godskriving 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 Vitnemål for fullført fagskole utdannelse. Uten dokumentasjon kan ikke 

søknaden behandles.

Emne 2 Vitnemål/karakterutskrift

Emne 3 Vitnemål/karakterutskrift

Emne 4 (ikke praksis emne) Vitnemål/karakterutskrift

     Tekst Dokumentkrav

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

Emne 1 Vitnemål/karakterutskrift

Studietilbudet du skal starte på

Begrunnelse:

                                           SØKNADSSKJEMA - GODSKRIVING 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.

(1) Studenter som kan dokumentere å ha likeverdig eller tilsvarende emne med samme omfang ved samme 

eller annen institusjon, kan søke om godskriving for deler av tidligere utdanning, jf. fagskoleloven § 8 og 

fagskoleforskriften § 37. Det blir ikke gitt dobbel uttelling for det samme faginnholdet. Med dette menes for 

eksempel at et godskrevet emne kun gir uttelling på opprinnelig vitnemål. Emner som søkes godskriving må 

omfatte samme antall studiepoeng og oppfylle de faglige krav emnet eller emnene det søkes for.

                                                                                                                                                                                                

(2) Ved godskriving eller overflytting fra annen fagskole må et eventuelt opptak vurderes særskilt. Det er en 

forutsetning at avgiverskolen har fulgt samme gjennomføringsplan for utdanningen som den mottakende 

fagskolen. Skolen kan godkjenne emner som er avsluttet med karakter. Disse skal være bestått og 

fremkomme av karakterutskrift for den enkelte utdanningen.                                                                                                                                                                                                                                     

(9) Dersom en student får godkjent søknad om fritak av et emne, skal dette framkomme på vitnemålet med 

referanse til bestått emne ved samme eller annen institusjon. Vitnemålet er bare gyldig sammen med 

dokumentasjonen som det blir referert til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Paragraf § 8.Godskriving (fagskoleloven)                                                                

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

                                                                                                                                                                                        

Fagskoler skal godskrive beståtte emner fra andre akkrediterte fagskoleutdanninger som oppfyller de faglige 

kravene for emnene det søkes om godkjenning for, dersom de aktuelle fagskoleutdanningene ligger innenfor 

det samme fagområdet eller nært beslektede fagområder. Det skal ikke gis dobbel uttelling for det samme 

faginnholdet. Departementet kan gi forskrift om godskriving av emner fra andre fagskoleutdanninger.

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

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


