To godkjenningsordninger for:
Utenlandske fag-/svennebrev
Utenlandsk fagskoleutdanning

Hvem er denne informasjonen for:

Hva er sidestilling med et bestemt norsk fag-/svennebrev?

Jobber du innen arbeidsformidlingssektor, karriereveileding, voksenopplæring, med utenlandske arbeidstakere eller er du arbeidsgiver er denne brosjyren for deg.

Det betyr at den vurderte opplæringen inneholder alle de vesentlige
elementene som tilsvarer norsk fag- og yrkesopplæring. NOKUT utsteder ikke norske fag- eller svennebrev.

Godkjenningsordningene våre:

Vi vurderer ikke langvarig arbeidserfaring som ikke var en del av din
formelle opplæring. Vi godkjenner heller ikke utenlandske mesterbrev.
Hva er sidestilling med norsk fagskoleutdanning?
Det betyr at de som har fullført utdanning fra utenlandsk fagskole eller
annen yrkesfaglig utdanning på tilsvarende nivå, som regel etter fullført videregående opplæring vil få en sidestilling i nivå og omfang med
norsk fagskoleutdanning innenfor fagområder i en generell betydning.
Hva kan gjøres hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen?

Hvem er godkjenningsordningene for?
• Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring er i dag et
tilbud for et bestemt antall land og yrker, fem land og 19 yrker.  
Ordningen vil utvides. Informasjon om dette vil bli publisert på
nettsidene våre.
• Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning er et tilbud for
alle som ønsker en slik vurdering.
Har brukerne dine flere utdanninger på ulike nivåer kan de søke til
flere ordninger. Er du usikker, ta kontakt med oss.

Fylkeskommunene tilbyr fag- og yrkesopplæring. Via fylkeskommunen i
ditt hjemfylke kan du søke om videregående opplæring, realkompetansevurdering, eller melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat.
Hva er hjelpeapparatets rolle?
Hjelpeapparatet formidler informasjon om NOKUTs godkjenninger ved
å henvise til riktig ordning og veilede om alternative måter å oppnå
status som faglært etter avslag fra NOKUT.
Hva er arbeidsgiverens rolle?
Det er arbeidsgiverens ansvar å vurdere arbeidssøkers kompetanse.
Ettersom det ikke er påbud med NOKUTs godkjenning, kan arbeidsgiveren selv bestemme om NOKUTs godkjenning er nødvendig for å
anse en som faglært.

Lenker:
Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring:
https://www.nokut.no/soknader--utdanning-fra-utlandet/godkjenning-av-utenlandsk-fag--og-yrkesopplaring/
Godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning – søkeportal:
https://www.nokut.no/soknader--utdanning-fra-utlandet/godkjenning-av-utenlandsk-fagskoleutdanning/
Vilkår for godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring:
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/vilkar-for-godkjenning-av-utenlandsk-fag--og-yrkesopplaring/
Kriterier for godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning:
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/kriterier-for-godkjenning--fagskoleutdanning/
Vanlige spørsmål fag- og yrkesopplæring:
https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/vanlige-sporsmalfyo/
Kontaktinformasjon:
E-post: utland@nokut.no
Telefon: + 47 21 02 18 60
Telefontid: Mandag og tirsdag kl. 12–15
Besøksadresse: Drammensveien 288, Oslo
Besøkstid: Torsdag kl. 9–12
www.nokut.no
Oslo, 15.10.2019

