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Søknad om godkjenning av tidligere beståtte fellesfag og/eller 
avtale om å ta tidligere beståtte fellesfag på nytt –  
i forbindelse med omvalg eller forsering av fag 
 
Hvis du har fått innvilget søknad om omvalg kan du velge mellom å ta et eller flere 
fellesfag på nytt som elev, eller å søke om godkjenning av faget etter forskrift til 
opplæringsloven § 1-16. Dette følger av forskriften § 3-14. Det samme gjelder om du 
har tatt fag fra videregående mens du gikk på ungdomskolen. Hvis du velger å ta faget 
på nytt som elev, skal du følge ordinær opplæring i faget. Om du velger å ta faget på 
nytt, skal den siste karakterer føres på vitnemål eller kompetansebeviset, forutsatt at 
den er 2 eller bedre. 
 
Innen 1. november må du ta stilling til hvilke fag du ønsker å ta på nytt og hvilke fag 
du ønsker å søke godkjenning for. 
Elevens navn Fødselsnummer (11siffer) Basisgruppe 
 
 

  

Jeg søker om godkjenning av følgende fag: (Skriv inn fagene) 
 
 
 
 
Begrunnelse for søknad: 

  jeg har bestått samme eller tilsvarende/mer omfattende fag  
(Ved behov må det legges ved dokumentasjon) 
 
Jeg er kjent med at: 

  det kan føre til redusert stipend/lån 
Jeg ønsker å ta følgende fag på nytt: (Skriv inn fagene) 
 
 
 
 
 
Jeg er kjent med at: 

  det vil være siste karakter i faget/fagene som bli stående på kompetansebeviset 
eller vitnemålet, forutsatt at den er 2 eller bedre. 

 

Elevens underskrift 
Dato 
 

Underskrift 
 

Du må møte til timene i faget inntil du har mottatt svar på søknaden.  

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A71-16
http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A71-16
https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A73-14


Kun for skolen: 
Godkjenning av fag 

Vedtak 
Søknaden er 

 innvilget      
 

Gjelder følgende fag: 

 

Nytt uketimetall: 

Merknad: 
 
  

Søknaden er 
 ikke innvilget 

Gjelder følgende fag 
 

 
Begrunnelse: 
 

Fag på nytt 

Vedtak 
Søknaden er 

 innvilget      
 

Gjelder følgende fag: 

 

Nytt uketimetall: 

Merknad: 
 
  

Søknaden er 
 ikke innvilget 

Gjelder følgende fag: 
 

 
Begrunnelse: 
 

Vedtak om endret elevstatus:  
 
 
 
Skolens underskrift 
Dato 
 
 

Underskrift 

Klageadgang: Vedtaket kan påklages skriftlig. Ved behov gir skolen råd og veiledning. 

 


