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Skjema for unntak fra kravet 
om prøver ved søknad om norsk 
statsborgerskap
Du skal fylle ut dette skjemaet hvis du har registrert en 
søknad om norsk statsborgerskap og 

• ber om unntak fra kravet om å bestå prøve i norsk 
muntlig på tilstrekkelig nivå, på grunn av særlige 
helsemessige eller andre tungtveiende årsaker, eller 
personlige forutsetninger 
og/eller

• ber om unntak fra statsborgerprøven fordi du ikke har 
mulighet til å bestå prøven på grunn av helsemessige 
eller tungtveiende årsaker, eller andre personlige 
forutsetninger

Tilleggsskjemaer
For at UDI skal ha all informasjonen vi trenger for å vurdere 
om du kan få unntak, trenger vi dokumentasjon som sier noe 
om mulighetene dine for å lære deg norsk eller gjennomføre 
prøvene. 

Når du huker av for grunnen(e) til at du ber om unntak, kan 
du få beskjed om at du også må levere

• et skjema som fylles ut av helsepersonell, og/eller 
• et skjema som fylles ut av opplæringsinstitusjoner/

skoler, pedagog eller PP-tjeneste.
Det er viktig at du bruker akkurat disse skjemaene når du skal 
ha uttalelse fra lege eller annet helsepersonell, for da får vi 
nøyaktig den informasjonen vi trenger fra dem. 

Hvis du allerede har dokumentasjon som viser grunnene 
til at du ber om unntak, kan du levere det uten å levere 
tilleggsskjemaer. Det er viktig at informasjonen er oppdatert, 
sånn at vi vet noe om mulighetene dine for å ta prøvene i dag 
og fremover i tid.

Hvor skal du levere skjemaet?
Du skal levere skjemaet hos politiet, sammen med resten 
av dokumentene du leverer sammen med søknaden din om 
statsborgerskap.

https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-helsepersonell-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
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Personopplysninger
Skriv navnet på samme måte som det står i Folkeregisteret. 
Hvis du ikke er registrert i Folkeregisteret, må du skrive 
navnet på samme måte som det står i reisedokumentet ditt.
Fornavn

Mellomnavn

Etternavn

Fødsels- og personnummer (11 siffer)

DUF-nummer (hvis aktuelt)

Statsborgerskap

Det du ber om å få unntak fra
Hvis du har helsemessige eller andre personlige 
forutsetninger som gjør at du ikke kan klare prøven på nivå 
B1, må du likevel ta prøven på nivå A2. 

Hvis du har helsemessige eller andre personlige 
forutsetninger som gjør at du heller ikke klarer å ta prøven på 
nivå A2, må du be om unntak fra denne også. Da må du huke 
av begge de to første boksene.

Hvis du har helsemessige eller andre personlige 
forutsetninger som gjør at du ikke kan bestå 
statsborgerprøven eller samfunnskunnskapsprøven på norsk, 
må du huke av den siste boksen.

Jeg ber om unntak fra kravet om å ha
bestått prøve i norsk muntlig på nivå B1
bestått prøve i norsk muntlig på nivå A2
bestått statsborgerprøve eller prøve i 
samfunnskunnskap på norsk
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Grunnen til at du ber om unntak
Kryss av for det alternativet eller de alternativene som gjelder 
for deg. 

Hvis du ikke får plass til å skrive i tekstboksene under, kan du 
legge ved et eget dokument med forklaring.

Grunnen(e) til at jeg ikke vil klare prøven:

Jeg kom til Norge som voksen og hadde lite eller ingen 
skolegang før jeg kom til Norge. 

Skriv om skolegangen din, hvilke språk du kan, og om du 
kan lese og skrive på morsmålet ditt

Jeg har ikke hatt mulighet til å lære meg norsk eller 
gjennomføre prøven på grunn av helsesituasjonen min eller 
helsesituasjonen til familiemedlemmer som jeg har omsorg for. 

Du må 

• legge ved et skjema som skal fylles ut av lege eller 
helsepersonell, for å dokumentere helsesituasjonen din

• legge ved relevant dokumentasjon fra NAV, lege og/
eller kommunen for å dokumentere helsesituasjonen til 
familiemedlemmer du har omsorg for

Forklar kort om din egen helsesituasjon eller 
helsesituasjonen til de du har omsorg for

https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-helsepersonell-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-helsepersonell-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
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Jeg har lese- og skrivevansker og/eller problemer med å 
konsentrere meg og lære nye ting.
Hvis du har

• deltatt på voksenopplæring må du legge ved et skjema som 
skal fylles ut av opplæringsinstitusjoner, PP-tjeneste, logoped 
eller spesialpedagog, eller

• fått oppfølging av PP-tjeneste, logoped eller spesialpedagog, 
må du legge ved et skjema som skal fylles ut av 
opplæringsinstitusjoner, PP-tjeneste, logoped eller 
spesialpedagog, eller  

• vært utredet og/eller fått oppfølging fra lege eller annet 
helsepersonell, må du legge ved et skjema som skal fylles ut 
av lege eller annet helsepersonell 

Forklar kort hvordan utfordringene påvirker hverdagen din

Jeg er døv eller har nedsatt hørsel 

Hvis du har

• fått oppfølging av PP-tjeneste, logoped eller 
spesialpedagog må du legge vedet skjema som skal fylles 
ut av opplæringsinstitusjoner, PP-tjeneste, logoped eller 
spesialpedagog, eller 

• vært utredet og/eller fått oppfølging fra lege eller annet 
helsepersonell, må du legge ved ved et skjema som skal 
fylles ut av lege eller annet helsepersonell

Skriv om du bruker høreapparat, bruker tegnspråk og om 
du har lært deg norsk tegnspråk.

https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-helsepersonell-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-helsepersonell-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-opplaring-pp-ped-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-helsepersonell-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
https://udi.no/globalassets/skal-sokehar-soktfatt-svarskal-fornye/statsborgerskap/krav/skjema-for-helsepersonell-for-unntak-fra-krav-til-prover-ved-soknad-om-norsk-statsborgerskap_b.pdf
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Det er andre grunner til at jeg ikke vil klare prøven.

Skriv hvilke andre grunner du har for å ikke klare prøven

Underskrift

Sted Dato

Underskriften til deg som søker
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