
Godkjenningssaker

Forhåndsgodkjenning

Innpassing av 

tidligere avlagt norsk 

utdanning

Innpassing av 

delstudier i utlandet

Innpassing av 

tidligere avlagt 

utenlandsk utdanning

Innpassing av 

delstudier i Norge

Innpassing av internt 

avlagt utdanning

Behandling av innpassing

Andre saker som registreres i 

godkjenningsmodulen:

· Omfangsvurdering/faglig 

vurdering

· Grader (opptak/jevngod 

med grad)

· Godkjenning av 

realkompetanse

· Godkjenning av 

forkunnskapskrav

· Godkjenning av 

vurderingskombinasjon/

obligatoriske aktiviteter

· Emneerstatning/

emneoverlapp/

vektingsreduksjon

Ikke aktuelt å behandle 

særskilt i 

godkjenningsmodulen:

· Godkjenning av praksis

· Godkjenning av tittel 

· Individuell tilpasning av 

utdanningsplaner innenfor 

studieprogrammets 

regelverk



Behandling av 

forhåndsgodkjenning

Krav fra Lånekassa – 

generell godkjenning av 

delstudier i utlandet

Initiert av student - 

forhåndsvurdering av 

eksterne emner ved 

norsk lærested

Initiert av student - 

forhåndsvurdering av 

eksterne emner ved 

utenlandsk lærested

Initiert av lærestedet/

saksbehandler?

Opprettelse 

av arkivsak

Opprette sak 

i FS

Behandling av 

sak

Komplett 

søknad

Registrere 

vedtak/

konklusjon

Rapportering
Informere 

søker

Klage-

behandling

Avslutte 

arkivsak

Fordele til 

behandling 

(administrativ

avgjørelse)

Administrativ 

vurdering/

behandlingFaglig 

vurdering

Fatte vedtak

· Generell godkjenning:

· Godkjent 

institusjon/omfang/nivå

· Frie studiepoeng

· Faglig godkjenning/

bearbeide 

utdanningsplan:

· Fase emner inn 

og ut av planen

· Avslag

· Rapportere til 

Lånekassa? Ny løsning!

· NAG

· Andre 

institusjoner 

– utveksling 

av Learning 

Agreement?

Adm. vurd: 

· Godkjent 

institusjon

· Omfang?

· Presedens/

allerede vurdert

Brev/e-post: 

brevmaler og 

utvidet 

teknisk 

løsning i FS?

Data/Learning 

Agreement fra andre 

institusjoner (overført via 

ELM/MLO)

Learning Agreement



Behandling av innpassing 

(ekstern utdanning – norsk/

utenlandsk)

Søknad fra student om 

godkjenning av ekstern 

utdanning 

(manuell/papir eller 

elektronisk)

Søknadsbehandling på 

bakgrunn av forutgående 

forhåndsgodkjenning

Sak initiert av 

saksbehandler

Opprettelse 

av arkivsak

Opprette sak 

i FS

Behandling av 

sak (i FS eller 

arkivsystem?)

Komplett 

søknad

Registrere 

vedtak/

konklusjon

Rapportering
Informere 

søker

Klage-

behandling

Avslutte 

arkivsak

Fordele til 

behandling 

(administrativ

avgjørelse)

Administrativ 

vurdering/

behandling

Faglig 

vurdering

Fatte vedtak

Saks

-flyt

· Studiepoeng/omfang av 

innpassingen (eget felt)

· Realkompetanse

· Godkjenning av del av 

vurderingskombinasjon/

obligatoriske aktiviteter

· Godkjenning av praksis 

(emne/innenfor 

program)

· Godkjenning av 

forkunnskapskrav

· Emneoverlapp/

vektingsreduksjon(helt/

delvis)

· Tilleggskrav

· Bearbeide 

utdanningsplan:

· Fase emner inn 

og ut av planen

· Godkjenne 

emnekombinasjoner

· Avslag (helt/delvis)

· Rapportere avlagte 

studiepoeng til 

Lånekassa

· NAG

· Andre 

institusjoner 

(ELM/MLO)

· Lånekassa

Saksnr.i arkiv 

registreres i 

FS

Info v/

opprettelse:

 - Person

- Type sak

- Program-

tilhørighet

- Aktiv sak?

- Tids-angivelse

Til-

strekkelig 

dok.?

- Hake J/N

- Dato

Brev/e-post

Data fra andre 

institusjoner 

(overført via 

ELM/MLO)

Utsendelse 

fra FS?

- Uttrekk fra 

merknadsfelt

- Brevmaler

Elektronisk 

søknad

· Saksbehandler (hoved)

· Videresendt sak:

· Sted og saksbehandler

· Bestilling/mål for vurdering

· Dato for oversendelse

· Svarfrist

· Delvurdering som er gjort

· Brukerroller(m/forskjellige rettigheter)/radvalidering/

leserettighetet

· Mulighet for å kommunisere direkte med søker i alle 

ledd i prosessen

· Tilgang til dokumentene i saken (forskjellig tilgang og 

validering?)

Klage-

nemd:

Ny sak og 

ny 

saksgang

Ny 

gjennom-

gang av 

gjeldende 

sak

Medhold:

Ja/Nei

Medhold:

Ja/Nei



Innpassing av intern utdanning 

Individuell innpassing av 

interne emner i 

utdanningsplan utenom 

studieprogrammet regelverk

Individuell innpassing av 

interne emner i 

utdanningsplan innenfor 

studieprogrammet regelverk

Opprette sak 

i FS

Behandling av 

sak (i FS eller 

arkivsystem?)

Komplett 

søknad

Registrere 

vedtak/

konklusjon

Informere 

søker

Klage-

behandling

Avslutte 

arkivsak

Individuell tilpasning av 

studentens utdanningsplanen
Ingen godkjenningssak

Bearbeide 

utdanningsplan:

· Fase interne emner 

inn og ut av planen

· Godkjenne 

emnekombinasjoner

Opprettelse 

av arkivsak



Omfangsvurdering/faglig 

vurdering 

(omfangsvurderinger er alltid 

tilknyttet faglige betingelser)

Godkjenning av ikke-

verifiserbar utdanning
Jevngod med grad

Jevngod med emne/

emneoverlapp/

vektingsreduksjon

Opprette sak 

i FS

Behandling av 

sak (i FS eller 

arkivsystem?)

Komplett 

søknad

Registrere 

vedtak/

konklusjon

Informere 

søker

Klage-

behandling

Avslutte 

arkivsak

Registrering av totalt 

omfang: 

setter totalrammen for andre 

konklusjoner under samme 

godkjenningssak

Bearbeide utdanningsplan:

· Fase interne emner inn 

og ut av planen

· Godkjenne 

emnekombinasjoner

- Jevngod med grad

- Jevngod med emne (up)

- Emneoverlapp/

vektingsreduksjon

(utenom up)

Opprettelse 

av arkivsak

Behandling av ikke-

verfiserbar utdanning:

· Kartlegging av 

utdanningen (skjema)

· Faglig vurdering:

- Vurdering av 

dokumentasjon

- Faglig prøve

- Faglig intervju

Flyktning: Ja

Rapportering

NAG

Flyktning: Ja/Nei?



Realkompetanse

Opprette sak 

i FS

Behandling av 

sak (i FS eller 

arkivsystem?)

Komplett 

søknad

Registrere 

vedtak/

konklusjon

Informere 

søker

Klage-

behandling

Avslutte 

arkivsak

Opprettelse 

av arkivsak

Høye krav til 

dokumentasjon

Søknad fra person

Arbeidserfaring Annen praksis Fagskoleutdanning Kurs/etatsutdanning m.m.

Behandling alltid koblet 

mot en utdanning:

- Vurdering ifht opptak

- Vurdering ifht emner

- Vurdering ifht 

emnekombinasjon

Tildeling av 

studiepoeng 

(skjønnsmessig)

Realkompetanse 

som erstatning for:

 - emne

- emnekombinasjon

- vurderingsdel?

- praksis?

Rapportering

?
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