
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Har du et fag- eller 
svennebrev fra utlandet? 

Søk om godkjenning. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Seksjon for godkjenning av fagutdanning 

www.nokut.no 

Hva betyr godkjenning 
for meg? 

 
 
 

Hvis du får fag- og yrkesopplæringen din 
godkjent, betyr det at kvalifikasjonen din 
vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller 
svennebrev. Opplæringen er vurdert av 
uavhengig sakkyndige som kommer fra 
arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og det 
offentlige opplæringssystemet. 

 
En godkjenning kan bidra til: 
• at du får bedre arbeidsmuligheter 
• at du kan få høyere lønn 
• at arbeidsgiveren din får bedre oversikt over 

dine formelle kompetanser 
 
 

Kan jeg søke? 
Kommer du fra Estland, Latvia, Litauen, 
Polen eller Tyskland, kan du søke om 
godkjenning av fag- og yrkesopplæring. 

 
Blir kvalifikasjonen min 
vurdert? 
Du kan søke godkjenning fra følgende 
yrker: 
• Betongfagarbeider 
• Bilmekaniker – lette og/eller tunge 

kjøretøy 
• Blikkenslager 
• Butikkslakter 
• Frisør 
• Glassfagarbeider 
• Hudpleier 
• Industrimekaniker 
• Kjøttskjærer 
• Kokk, institusjonskokk 
• Murer 
• Møbelsnekker 
• Møbeltapetserer 
• Pølsemaker 
• Rørlegger 
• Servitør 
• Slakter 
• Taktekker 
• Trevaresnekker 
• Tømrer 

 
Godkjenningsordningen vil utvides til flere 
land og kvalifikasjoner etter hvert. Dette 
vil bli publisert på nettsidene våre. 

http://www.nokut.no/


 
 
 

Hvordan søker jeg? 
1. Gå på www.nokut.no 
2. Klikk på Velg godkjenningsordning her 

 
 

 
3. Velg Godkjenning av utenlandsk fag- 

og yrkesopplæring 
 
 

 
4. Hvis du har MinID, kan du logge inn 

via MinID 
5. Fyll ut søknadsskjema 
6. Finn fram vitnemålene dine 
7. Ha oversettelser klar 
8. Last opp alle dokumenter 
9. Send søknad 

Er yrket ditt lovregulert? 
 

Enkelte yrker er lovregulerte i Norge. Dette 
gjelder også noen yrker med fag- og 
svennebrev, for eksempel helsefagarbeider, 
elektriker, teleinstallatør eller kranfører. For 
å jobbe i et slikt yrke i Norge må du søke 
om godkjenning (autorisasjon) hos det 
godkjenningskontoret som har ansvar for 
det spesifikke yrket. Sjekk om yrket ditt er 
lovregulert i Norge ved å gå på 
www.nokut.no og yrkesliste – lovregulerte 
yrker. 

 
 
 
 

 

 
– Jeg var på flere intervjuer, men uten en 
godkjenning av rørleggeropplæringen min 
fikk jeg ingen jobb. De ønsket et god- 
kjenningsdokument fra NOKUT. Med dette 
på plass fikk jeg raskt jobb i en stor 
rørleggerbedrift, forteller Krzysztof Piotr 
Kasinski. 

 
Vil du anbefale andre å få opplæringen sin 
godkjent? 

 
– Ja, så absolutt. Det gjør det lettere å få 
jobb, avslutter han. 

 
 
 
 
 

 
 

Husk! 
Vi vurderer ikke arbeidserfaring etter 
fullført opplæring. 

http://www.nokut.no/
http://www.nokut.no/
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