Rett og plikt til norskopplæring
Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig
oppholdstillatelse, har rett og/eller plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Informasjon om rett og plikt til norskopplæring kan også lastes ned
på arabisk, dari, engelsk, russisk, somali, thai og urdu på denne siden.
Det er kommunen som har ansvar for å tilrettelegge opplæringen. For å få varig
oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må innvandrere gjennomføre 300 timer
opplæring eller kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk eller samisk.
Dette gjelder personer som har fått varig oppholdstillatelse etter 1. september 2005. Rett og
plikt til norskopplæring gjelder ikke for alle innvandrere. Kontakt kommunen du er bosatt i
for å få informasjon om dine rettigheter og plikter.
For personer som har fått varig oppholdstillatelse før 1. september 2005, gjelder det en
overgangsordning. Personer på overgangsordning har rett til gratis norskundervisning frem til
den 1. september 2010. Etter 1. september 2010 må disse selv betale for norskundervisningen.
Gratis undervisning gis til de som ikke har tatt ut sine rettigheter ennå.
Last ned informasjon om rett og plikt til norskopplæring som pdf-fil på arabisk, dari, engelsk,
russisk, somali, thai og urdu nedenfor.
Personer med flyktningbakgrunn og deres familier, samt familiegjenforente til norske og
nordiske borgere, har rett og plikt til 300 timer gratis norskopplæring i løpet av de tre første
årene de bor i Norge. Arbeidsinnvandrere fra utenfor EØS/EFTA har plikt til norskopplæring,
men ikke gratis. Dette betyr at kommunen ikke har ansvar for å tilrettelegge for
norskundervisning for disse gruppene.
•

Se også IMDIs side med informasjon om norskopplæring for nyankomne på flere
språk.

Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
•
•
•
•
•
•
•

Personer med asylstatus
Overføringsflyktninger
Personer med opphold på humanitært grunnlag
Personer med kollektiv beskyttelse
Familiegjenforente med overnevnte
Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere
Familiegjenforente med personer som har bosettingstillatelse

Retten og plikten innebærer at disse gruppene får en plikt til å gjennomføre 300 timer
opplæring, og at de har rett til å få denne opplæringen gratis.
Det er kun personer i alderen 16-55 år som har rett og plikt til å delta i norskopplæring.
Personer mellom 55 og 67 år har en rett, men ingen plikt til å delta i opplæringen.

Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å
gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:
•
•

Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med
arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området

Det er kun personer mellom 16 og 55 år som har plikt til å delta i opplæringen.

Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap:
•
•
•
•

Studenter
Au pairer og andre med midlertidig opphold
Nordiske borgere
Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket

