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Flest rørleggere og trevaresnekkere fra Polen har fått godkjenning
Siden november 2016 har NOKUT mottatt 1000 søknader om godkjenning for fag- og
yrkesopplæringer fra utlandet. Av de som fikk godkjenning, ligger rørleggere og trevaresnekkere
fra Polen på topp.
– Det er flott at så mange har søkt om å få fag- og yrkesopplæringen sin godkjent. Personer med en
godkjent kvalifikasjon står sterkere i arbeidslivet, samtidig som arbeidsgivere kan være trygge på det
faglige innholdet i kvalifikasjonen, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.
Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring ble etablert i november 2016 og
omfatter nå fem land. Ordningen startet med Polen og Tyskland og ble i november 2017 utvidet med
de tre baltiske landene Litauen, Estland og Latvia. 15 ulike yrkeskvalifikasjoner kan godkjennes i
ordningen. Ordningen skal gradvis utvides til å gjelde nye land og kvalifikasjoner.

Utenlandske kvalifikasjoner som er godkjent så langt













90 rørleggere
87 trevaresnekkere
24 tømrere
25 murere
17 kjøttskjærere
15 møbelsnekkere
9 frisører
7 slaktere
7 betongfagarbeidere
2 industrimekanikere
1 pølsemaker
1 butikkslakter
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– 285 kvalifikasjoner er så langt blitt godkjent som sidestilt med norske fag- og svennebrev. I
gjennomsnitt tar det rundt to måneder å behandle en søknad, sier sjef for fagutdanningsseksjonen
Silje Molander.

Nyttig samarbeid med partene i arbeidslivet
– Partene i arbeidslivet har en sentral rolle i denne godkjenningsordningen. For det første var deres
rolle avgjørende for å få etablert ordningen. Videre har de en viktig rolle i arbeidet med å foreslå
sakkyndige som kan vurdere det faglige innholdet av en utenlandsk yrkeskvalifikasjon, opplyser
Molander.

Fakta
Søknaden går gjennom to ledd:
1. NOKUT vurderer først kvalifikasjonens formelle status i hjemlandet, hvem som er ansvarlig
myndighet for opplæringen, og utsteder av dokumentasjonen. Opplæringens varighet og
andel praktisk opplæring, og om opplæringen er på nivå tilsvarende norsk fag- og
yrkesopplæring på videregående nivå vurderes. Her kan NOKUT avvise søknadene.
2. De sakkyndige gjør en faglig vurdering av kvalifikasjonens innhold, og de ser på ferdigheter
og kompetanse som oppnås sammenlignet med norsk fag- og yrkesopplæring. Søknadene
blir her enten godkjent eller avslått. Et positivt vedtak innebærer at kvalifikasjonen sidestilles
med tilsvarende norsk kvalifikasjon innen gitt fag- og yrkesopplæring.
Søkere som får avslag, får en faglig begrunnelse på hvorfor kvalifikasjonen ikke kan sidestilles med
tilsvarende norsk kvalifikasjon.

Les mer om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Postadresse
Telefon: (+47) 21 02 18 00
Postboks 578
Faks: (+47) 21 02 18 01
1327 Lysaker

Besøksadresse
Drammensveien
288

Kommunikasjonsdirektør
Gard Sandaker-Nielsen
gsn@nokut.no
Tlf: (+47) 951 57 471

