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Kunnskapsdepartementet viser til tildelingsbrevet for 2021 til Kompetanse Norge. Under 

følger et nytt oppdrag. 
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0103 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/5234-24 

Dato 

9. mars 2021 

 

 

Oppdrag nr. 2021-018 Utarbeide og publisere temaside om 

voksenopplæring og gjennomføring av prøver i 

norsk og samfunnskunnskap med smitteverntiltak 

Tildeling: Oppdraget gjennomføres innenfor gjeldende 

budsjettrammer. 

Frist:  26.03.2021 

Bakgrunn for oppdraget: 

Kunnskapsdepartementet har den siste tiden mottatt en rekke spørsmål om opplæring for 

voksne i denne situasjonen med ulike tiltaksnivåer og smitteverntiltak. Spørsmålene omfatter 

for eksempel hvilke tiltaksnivåer som gjelder for hvem, og hva som er smittevernregler i 

opplæring for voksne og hvorfor.  

 

Departementet har også mottatt en rekke spørsmål og bekymringer om at det er vanskelig å 

finne informasjon om opplæring for voksne, og at det ikke finnes noen samlet informasjon lett 

tilgjengelig. Begrepet opplæring for voksne omfatter her elever i opplæring spesielt organisert 

for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A, både på grunnskole og videregående 

opplærings nivå. Begrepet omfatter også deltakere i forsøket med modulstrukturert opplæring 

for voksne i regi av Kompetanse Norge, deltakere i opplæring i mottak, og deltakere i 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap og deltakere i introduksjonsprogram etter 

introduksjonsloven/integreringsloven. 
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Side 2 
 

 

Med hilsen 

 

 

På denne bakgrunn vurderer departementet at det er behov for å utarbeide en egen temaside 

med nøkkelinformasjon, og med lenker til andre nettsteder hvor informasjonen finnes. 

Nettsiden må oppdateres ved behov. Målgruppen for en slik nettside er primært lærere og 

skoleeiere, men også kandidater til prøver i norsk og samfunnskunnskap og 

statsborgerprøven. Det bør lenkes eller vises til denne temasiden fra andre relevante 

nettsteder, i informasjon fra departementet og i svar på diverse henvendelser. 

 

Oppdraget må ses i sammenheng med felles oppdrag til Kompetanse Norge og IMDi (tillegg 

TB 01-2021) om å utvikle en dynamisk veileder om kvalifiseringsarbeid under pandemien. 

 

 

Beskrivelse av oppdraget:  

 

Departementet har utarbeidet utkast til tekst om tiltaksnivåer, smitteverntiltak og en rekke 

andre spørsmål som er kvalitetssikret og korrekt iht. gjeldende regler og retningslinjer. 

Teksten følger vedlagt og inneholder en rekke lenker til relevante nettsteder og kilder. Vi har 

også foreslått temaer og spørsmål som kan være aktuelle på en slik temaside. Teksten skal 

anses som et utgangspunkt for innhold og struktur, men Kompetanse Norge står fritt til å 

vurdere hvordan innholdet kan fremstilles på den beste måten.  

 

Med utgangspunkt i dette utkastet ber vi Kompetanse Norge om å:  

 

• Utarbeide og publisere en temaside om smittevern for voksenopplæringen. 

• Legge inn informasjon om eksamen og norskprøver, jf. tilbakemelding på Kompetanse 

Norges svar på oppdrag 2021-013. 

• Vurdere om andre temaer og kilder enn de som foreslås i vedlagte utkast bør inngå. 

• Vurdere hvordan en slik temaside best kan ses i samenheng med den nylig publiserte 

veilederen om kvalifiseringsarbeid under pandemien og annen relevant informasjon 

på Kompetanse Norges egne nettsider. 

• Vurdere hvordan en slik temaside best kan sees i sammenheng med informasjon på 

Udir sine nettsider. 

• Oppdatere teksten ved behov og vurdere om siden bør utvikles slik at den også er 

relevant på litt lenger sikt. Departementet vil ved behov bistå med kvalitetssikring av 

omtale av endringer i regler og retningslinjer.  

 

Fristen for å publisere en temaside er 26. mars 2021. 

 

Innen 1. juli 2021 ber vi om en vurdering av hvordan temasiden har fungert, og en anbefaling 

om og eventuelt hvordan dette kan videreføres.  
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Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Espen Moseng 

førstekonsulent 
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