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Agenda:

• Opptakskravet til lærerutdanning

• Hvem kan delta på forkurset

• Betinget tilbud for søkere som er kvalifisert 

for forkurs og får studieplass

• Kontaktpunkt hvis du lurer på opptakskrav

• Hvor finner du info om forkurset
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Opptakskravene til lærerutdanning

• Generell studiekompetanse og i tillegg:

• Matematikk: Krav om karakteren 4 i 

fellesfaget (224 timer). 

• NB! Har du bestått et av programfagene 

S1/S2/R1/R2 (eller tilsvarende studieretningsfag fra 

tidligere strukturer i videregående skole) dekker du 

også kravet, uansett karakter.

• Norsk: Krav om karakteren 3 (393 timer)

• Skolepoeng: Minst 35 poeng



Hvordan vite om du er kvalifisert?

Karakterkravet i fellesfaget matematikk og 

norsk:

• Karakterkravet er gjennomsnittet av alle 

karakterene dine i faget, eksempel: 

 Norsk hovedmål – 4 standpunkt 2 eksamen

 Norsk sidemål   – 3 standpunkt

 Norsk muntlig  – 3 standpunkt

Gir et karaktersnitt på 3 og fyller dermed kravet

 Matematikk 1T/1P kar 3 og 4 + 2T/2P kar 5 og 4 

Gir et karaktersnitt på 4 og fyller dermed kravet
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Krav om 35 skolepoeng: 

• Skolepoeng er den poengsummen du har på 

grunnlag av vitnemålet ditt, før du har fått lagt 

til tilleggspoeng og alderspoeng 

• Slik regner du ut poengene dine:

http://www.samordnaopptak.no/info/opptak/poe

ngberegning/index.html
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Hvem kan delta på forkurset?

Har du ikke karakteren 4 i matematikk eller 

bestått programfag?

• Da kan du ta forkurs i matematikk hvis du 

fyller de øvrige opptakskravene og har                                         

gjennomsnittskarakter på mellom 3 og 

3,99 i fellesfaget matematikk (224 timer)
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• Hvis du allerede dekker kravet om karakteren 

4 i matematikk eller har bestått R1/R2/S1/S2

– Meld deg av forkurset, du er allerede kvalifisert

• Hvis du har mindre enn 35 skolepoeng eller 

har mindre enn gjennomsnittskarakteren 3 i 

norsk og matematikk

– Meld deg av forkurset, du vil ikke kunne ta 

eksamen og blir ikke kvalifisert til studiet i år 
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Fyller du ikke kravene for å delta på 

forkurset?

• Husk å melde deg av forkurset via nettsiden 

til Samordna opptak (avmelding frem til 12. 

juli) 
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/spesielle-

opptakskrav/opptakskravet-til-laererutdanninger-2018/

Søkere som ikke er kvalifisert for å delta på 

forkurset vil ikke kunne ta eksamen 
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Fyller du kravene for å delta på 

forkurset?

• Da konkurrerer du om studieplass etter 

vanlige regler (som om du hadde fylt 

opptakskravene)

• 20. juli får du svar på søknaden din
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1. Har du nok poeng til å komme inn 

på lærerutdanningen?

Da får du et betinget tilbud om studieplass
(Husk å takke ja til studieplassen innen fristen)

Består du forkurset?

– du beholder studieplassen

Består du ikke forkurset?

– du mister studieplassen

– har du søkt andre studier i tillegg, konkurrerer du 

om studieplass på disse

– og får plass på det høyest prioriterte studieønsket 

du er kvalifisert for og har nok poeng til å komme 

inn på
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2. Har du ikke nok poeng til å komme 

inn på lærerutdanningen?

• Da får du ikke tilbud, selv om du består 

forkurset

• Har du i tillegg søkt andre studier konkurrerer 

du om plass på disse

• Du får plass på det høyest prioriterte 

studieønsket du er kvalifisert for og har nok 

poeng til å komme inn på
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Har du spørsmål?

om opptakskravene: 

• Ta kontakt med lærestedet som er 

saksbehandler for søknaden din. 

• Kontaktadresse finner du i nettsøknaden din
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Nettinformasjon om forkurset

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/sp

esielle-opptakskrav/opptakskravet-til-

laererutdanninger-2018/
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