Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

SØKNAD
OM FRITAK FRA KRAVET OM Å BRUKE BÅDE NYNORSK OG BOKMÅL
TIL EKSAMEN I NORSK
BARNEHAGELÆRERUTDANNING OG GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING
Se baksiden av søknadsskjemaet for fritaksregler.
Saksgang:
1. Søknaden sendes til administrasjonen ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.
2. Fakultetet gjør det formelle vedtaket om fritak og underretter studenten. Sensor får beskjed om hvem (ikke navn, men
kandidatnummer) som er fritatt.

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………….

Studentens navn

Adresse

……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Postnummer

Telefon

Sted

Søknaden gjelder (sett kryss):
Norsk i barnehagelærerutdanningen
Norsk 1 (30 sp) i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn

Jeg søker om fritak fra kravet om å skrive både på nynorsk og bokmål til eksamen i norsk. Jeg ber om å få bruke
………………………….. i alle skriftlige oppgaver.
(målform)

Bakgrunnen for søknaden er at jeg har (dokumentasjon legges ved søknaden):
videregående skole med fritak fra sidemål
videregående skole med norsk som andrespråk
studiekompetanse fra utlandet
annet …………………………………………………………………………………………………………..........................................

……………………..
Dato

……………………………………………………………………………
Søkers underskrift

Universitetet i Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fritaksregler
De som kan fritas, er i følge Forskrift til rammeplan for barnehagelærerutdanning (§5):
-

Studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. Fritaket skal
gjelde samme målform som studenten hadde fritak fra i videregående opplæring. Det samme gjelder
for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. Fritaket føres på
vitnemålet.

De som kan fritas, er i følge Forskrift til rammeplan for grunnskolelærerutdanning (§ 6):
-

I grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn kan det gis fritak fra prøve i en av målformene i
det obligatoriske norskfaget på 30 studiepoeng for studenter som ikke har vurdering i begge
norske målformer fra videregående opplæring.

-

Tilsvarende fritaksregler gjelder for studenter i grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn som
ikke velger norsk i fagkretsen, og for utenlandske studenter som ikke har videregående
opplæring fra Norge.

-

For studenter som har norsk i grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn er det ingen
fritaksbestemmelse fra målformer.
Fritak skal føres på vitnemålet.

-

