
 

Postadresse: 
Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO 

Telefon: 
+47 23 30 12 00 

E-post: 
post@utdanningsdirektoratet.no 

Bankgiro: 
7694 05 10879 

Besøksadresser: 
Schweigaards gate 15 B, Oslo  
Britveien 4, Molde  
Parkgata 36, Hamar 

Telefaks:  
+47 23 30 12 99 

Internett: 
www.utdanningsdirektoratet.no 
Org.nr.: 
NO 970 018 131 MVA 

IBAN: 
NO8876940510879 
BIC/SWIFT 
DNBANOKK 

 

 
 
Saksbehandler: Øivind Bøås 
 

Vår dato: 
10.01.2012 

Vår referanse: 
2011/5157 

 Deres dato: 
 

Deres referanse: 
 

 
 
Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
 
Oslo0032 
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Til § 35-8 
Utdanningsdirektoratet har merket seg at det foreslås å åpne for støtte til gjennomføring av 
opplæring i utlandet som tilsvarer vg3, forutsatt at det er innvilget forsøk med hjemmel i 
opplæringsloven § 1-4.  Som kjent er det vedtatt nye bestemmelser i forskrift til 
opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven om godkjenning av tidligere bestått 
opplæring i Norge eller i utlandet med virkning fra 01.08.2012. Forslag til nye bestemmelser 
var på høring i 2011. Godkjenningsordningen er her begrenset til opplæring som tilsvarer 
norsk Vg1 og/eller Vg2, jf. også oppdragsbrev 25-11. Utdanningsdirektoratet er ikke kjent 
med at det er ønskelig med forsøk på dette området, dvs. at utenlandsk opplæring skal 
kunne godkjennes som tilsvarende vg3 i Norge. Direktoratet har ikke mottatt søknader om 
dette og det var kun et par av høringsinstansene som ga uttrykk for at de ønsket en slik 
ordning. Når det gjelder sistnevnte vises det til direktoratets oppsummering av 
høringsuttalelser vedlagt brev datert 01.11.2011. Utdanningsdirektoratet viser også til at 
det per i dag ikke foreligger en generell ordning for godkjenning av utenlandsk 
fagutdanning, f.eks. for fag- og svennebrev avlagt i utlandet. Det vises her til direktoratets 
svar på oppdragsbrev 59/07 datert 21.04.2009. 
 
Til § 21-4 
Det er positivt at departementet presiseres begrepet ”delt bosted” i forskriften. 
Utdanningsdirektoratet imøteser en tilsvarende avklaring når det gjelder delt daglig omsorg 
(contra samværsrett) ift. begrepene ”heimen” og ”bur” i kapittel 7 om skyss i 
opplæringsloven. Det vises til tidligere kontakt om dette. 
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