
Alle vil bli vurdert for opptak til fagskolestudier 

Med fagskoleutdanning menes yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller 
tilsvarende realkompetanse.  

Lang arbeidserfaring kan i mange tilfeller erstatte det formelle utdanningskravet, da den kunnskapen 
og erfaringen man har tilegnet seg gjennom yrkeslivet kan være på tilsvarende nivå. 

For å bli realkompetansevurdert, må du  fylle 23 år i opptaksåret.

Vi behandler din realkompetansesøknad individuelt ved å foreta en helhetsvurdering av relevant
annen relevant utdanning og kurs, arbeidserfaring og annen relevant kompetanse.

Slik går du frem: 

1) Fyll ut realkompetanseskjema og legg ved dokumentasjon.

2) Dokumentasjon kan være i form av attesterte attester, vitnemål, karakterutskrifter,
kursbevis etc. Kursbevis for KRMs kurs du har gått tidligere, trenger du ikke legge ved.

3) Arbeidsattester må inneholde stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse
av arbeidsoppgaver.

4) Send alltid med det du har av utdanning fra videregående skole (i form av kompetansebevis,
fagbrev etc.) selv om det ikke skulle være i relevant retning for studiet. I tvilstilfeller kan fag
fra videregående skole veie i positiv retning.

5) Realkompetanseskjemaet med dokumentasjon kan du sende sammen med påmeldingen til
studiet, alternativt i egen epost til krm@krm.no eller send i posten til KRM AS, Odinsvei 10,
1463 Fjellhamar.

*Vedlegg returneres ikke, send derfor attesterte kopier.

KRM tar i mot påmeldinger og koordinerer opptak til studiet. Vurdering av realkompetansen og 
opptak til studiet gjøres fortløpende når påmelding og dokumentasjon er mottatt. Når 
opptaksprosessen er fullført, vil du motta mer informasjon om studieløpet fra  KRM.

Har du spørsmål? Kontakt oss: KRM  krm@krm.no eller tlf 67 90 40 00 

mailto:studentkontrakt@nki.no


Skjema for vurdering av realkompetanse 
Vær vennlig og skriv tydelig med blokkbokstaver. Vær oppmerksom på at skjema har to sider. 

Personalia 

Fornavn: Mellomnavn: Etternavn: 

Adresse: Postnummer: Sted: 

Født: E-post: Telefon: 

Jeg ønsker å bli tatt opp på følgende utdanning hos NKI/KRM:

Utdanning Nummer 

Med realkompetanse menes all kunnskap og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom 
utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på en annen 
måte. 

Formell kompetanse 

Videregående opplæring 

Skole Retning/fag År Vedlegg 

Fagskole (med omfang menes antall fagskole/studiepoeng).

Skole Retning/fag Omfang År Vedlegg 

Høyskole og universitet (med omfang menes antall studiepoeng). 

Skole Retning/fag Omfang År Vedlegg 



Uformell kompetanse 

Arbeidserfaring (med omfang menes prosent stilling). 

Arbeidsgiver Stilling Omfang År Vedlegg 

Kurs/sertifisering (med omfang menes antall timer og eller dager). 

Kursarrangør Kursets navn Omfang År Vedlegg 

Organisasjonserfaring 

Organisasjon Stilling/verv År Vedlegg 
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