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Informasjon om realkompetansevurdering til søkere om opptak til fagskolestudium 

ved Fagskolen Oslo Akershus (FOA) som ikke kan dokumentere fag-/svennebrev, 

vitnemål/autorisasjon og/eller fellesfag 

 

For opptak til studier ved Fagskolen Oslo Akershus kreves fullført og bestått videregående 

opplæring med fagbrev/svennebrev eller vitnemål fra relevant yrkesutdannning. 

 

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag og som har fylt 23 år kan søke om 

opptak på grunnlag av realkompetanse. 

 

Søkeren må ha minst 5 års dokumentert relevant yrkespraksis. Yrkespraksis må være relevant 

til studieprogrammet det søkes på studieplanen. Ved realkompetansevurdering i fellesfag 

kreves nødvendige faglige forutsetninger tilsvarende læreplanene i Vg1/grunnkurs og 

Vg2/VK1 i yrkesfaglige utdanningsprogram.  

 

For utdypende informasjon og regler om opptak og realkompetasnevurdering se lokal forskrift 

ved Fagskolen Oslo Akershus. 

 

Vurdering av realkompetanse og norsknivå 

Helse- og Oppvekstavdelingene i Akershus og Oslo realkompetansevurderer aktuelle søkere til 

sine studier. Faglærere ved studiestedet foretar vurdering av realkompetanse.  

 

Definisjon av realkompetanse  

Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom formell, ikke-

formell eller uformell læring dvs alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg 

gjennom utdanning, betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter, 

organisasjonsarbeid og annet som kommer i tillegg til den kompetansen som er dokumentert 

gjennom grunnutdanningen. 

 

Realkompetansen vurderes i forhold til det formelle opptakskravet som er nivå 4A i Nasjonalt 

kvalitfikasjonsrammevert (NKR). 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-08-29-1338
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-08-29-1338
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
https://www.nokut.no/norsk-utdanning/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk-for-livslang-laring/
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Realkompetansevurderingen skal sikre at søkeren har kompetanse likeverdig med kompetansen 

til dem som tas opp til fagskolen på formelt utdanningsgrunnlag (Fag-/svennebrev, vitnemål). 

 

Gjennomføring av realkompetansevurdering og norsk-test 

Alle som skal realkompetansevurderes innkalles til en skriftlig prøve først. Denne prøven har 

hovedfokus på norsk-nivå (fellesfag i vg2/B2-nivå). Deretter får alle søkerne en samtale med en 

faglærer der faglig nivå ihht NKR 4a kartlegges.  

 

Vedtak 

Resultatet av realkompetansevurdering blir dokumentert i et enkeltvedtak. 


