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Vedrørende utstedelse av politiattest i tilknytning til 
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

Innlevering av politiattest for Praktisk-pedagogisk utdanning 

Søkere til Praktisk-pedagogisk utdanning må legge frem politiattest i forbindelse med opptaket. Kravet er 

hjemlet i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler § 6-2, som viser til kravet for yrkesutøvelse i 

opplæringslova § 10-9.  

Hvilke paragrafer skal det sjekkes mot? 

Etter opplæringslova § 10-9 kreves det politiattest i tråd med politiregisterloven § 39 første ledd. Følgende 

paragrafer i straffeloven skal sjekkes:  

 § 162  

 § 192 

 § 193 

 § 194 

 § 195 

 § 196 

 § 197 

 § 199 

 § 200 annet ledd 

 § § 201 første ledd bokstav c 

 § 201a 

 § 203 

 § 204a 

 § 219 

 § 224 

 § 229 annet og tredje straffalternativ 

 § 231 

 § 233  

 § 268 jf. 267

Hva skal stå i attesten? 

Det er tilstrekkelig å skrive i attesten at vandelen er kontrollert i henhold til enten forskrift om opptak til 

universiteter og høyskoler § 6-2 punkt 3, opplæringslova § 10-9 eller politiregisterloven § 39 første ledd.  

Formål med attesten må være fylt ut med enten Praktisk-pedagogisk utdanning eller 5-årig integrert 

lærerutdanning (Lektorprogrammet). 

Konsekvenser ved mangelfull politiattest 

Dersom politiattesten ikke tydelig viser at man har sjekket opp mot de nevnte lovene, vil studenten bli 

henvist tilbake til politikammeret som har utstedt attesten for å få utstedt en ny attest.  

Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i praksisopplæring på Praktisk-

pedagogisk utdanning, og kan derfor heller ikke fortsette på studiet.  

 

Vennlig hilsen 
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