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• Hva er det?

• Hvem kan søke?

• Hvorfor bør man søke?

• Hvordan søker man?

Godkjenning av utenlandsk 
høyere yrkesfaglig utdanning



Hva er høyere yrkesfaglig 

utdanning(fagskole)?

• Opptakskrav
- Videregående opplæring eller tilsvarende

• Lengde/Omfang
- minst 6 mnd.
- maks. 3 år

• Kvalifikasjoner
- spesialiserte, bransjespesifikke

- ofte tilpasset kompetansebehov i bransjene



Hvorfor søke om en godkjenning?

• Integrering, inkludering, økt 

språkkompetanse, økonomisk 

uavhengighet osv.

• Norges behov for fagskoleutdannede

• NHO bedriftenes kompetansebehov etter 

utdanningsnivå: Fullført 

fagskoleutdanning er det nest mest 

etterspurte utdanningsnivået.

• Etterspørselen etter yrkesfaglig 

kompetanse har vært stabilt høyt i flere år



Hvordan søker man?

• https://www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-

utenlandsk-fagskoleutdanning/

• Det er søkeren selv som må opprette profilen 

og sende inn søknaden, men søkeren kan gi 

samtykke til en tredjeperson som kan innhente 

opplysninger i saken

• OBS! Søk i riktig ordning

• Vær oppmerksom på lovregulerte yrker



1. Vitnemål

2. Karakterutskrift

3. Dokumentasjon på fullført videregående opplæring

4. Oversettelser

5. Evt. Navneendring

6. Personer som ikke kan søke med MinID må i tillegg laste 
opp en kopi av et gyldig ID-dokument

7. Fullmakt (verifisering kan forekomme)

Dokumenter NOKUT trenger 

for å behandle en søknad



NOKUTs kriterier

1. Utdanningen må være tilstrekkelig dokumentert fra lærestedet eller utdanningsmyndighetene i 

utdanningslandet.

2. Utdanningen må være på nivå med norsk akkreditert fagskoleutdanning.

3. Utdanningen må ha et innhold og omfang som tilsvarer minimum et halvt år.

4. Utdanningen godkjennes normalt ut fra prinsippet om at ett års normert studietid i utdanningslandet 

er likestilt med ett års normert studietid i Norge.



Mer informasjon og fremtidige arrangementer

NOKUTs Informasjonsside for 

utenlandsk yrkesfaglig opplæring og 

utdanning:

https://www.nokut.no/utdanning-fra-

utlandet/informasjonsside-for-utenlandsk-

yrkesfaglig-opplaring-og-utdanning/

NOKUTs søkerveiledning

https://www.nokut.no/tjenester/godkjenning-av-

utenlandsk-fagskoleutdanning/



Takk for oss!

Spørsmål om utenlandsk 

utdanning

Telefon: 21 02 18 60 (tirsdag og 

torsdag kl. 12–14).

E-post: utland@nokut.no


