
OPPTAK 2023 

FØLGEBREV FOR SØKERE TIL BACHELOR – POLITIUTDANNING
Du må sende inn følgebrevet ditt sammen med obligatorisk dokumentasjon (komplett utfylt legeerklæring, og 
uttømmende og utvidet politiattest) senest 20. mars.
Du sender inn dokumentene via Digipost, til «Politihøgskolen – opptak».
Dersom du ikke fyller ut og sender inn både følgebrevet ditt og obligatorisk dokumentasjon innen fristen kan 
du ikke være med i opptaket til Politihøgskolen. Du velger selv om du vil fylle ut følgebrevet ditt elektronisk i 
PDF, eller om du vil fylle det ut for hånd og sende inn bilde/scannet versjon.

Søkernummer (seks siffer): 

Du finner søkernummeret ditt på https://sok.samordnaopptak.no. Du må fylle inn riktig søkernummer. 

Fullt navn: 

Fødsels- og personnummer (elleve siffer): 

Mobilnummer (åtte siffer): 

E-postadresse:

Under må du krysse av for riktig svaralternativ. Du må fylle ut alle punktene. 
OPPTAKSGRUNNLAG 
Du kan søke opptak på grunnlag av enten generell studiekompetanse eller realkompetanse.

• Generell studiekompetanse: Søkere som søker opptak på grunnlag av generell studiekompetanse må ha dette
innen 1. mars i år. Dersom du først får generell studiekompetanse i mai/juni kan du ikke søke opptak i år. Du kan
lese om kravene for generell studiekompetanse på www.politihogskolen.no/generell-studiekompetanse.

• Realkompetanse: Du kan kun søke opptak på grunnlag av realkompetanse dersom du ikke har generell

studiekompetanse, og fyller 25 år eller eldre i opptaksåret. Realkompetansesøkere må lese informasjonen på

www.politihogskolen.no/realkompetanse.

JA NEI 

Jeg har generell studiekompetanse innen 1. mars i år. 

KARAKTERKRAV I NORSK 
Du må dekke Politihøgskolens karakterkrav i norsk, uavhengig av om du søker opptak på grunnlag av generell 
studiekompetanse eller realkompetanse. Politihøgskolens karakterkrav i norsk er at du har minst karakteren 3 i norsk 
hovedmål skriftlig (393 timer), som snitt av standpunkt- og eksamenskarakter, innen 1. mars i år. Du kan lese mer om 
karakterkravet i norsk på www.politihogskolen.no/karakterkrav-norsk.

JA NEI 

Jeg dekker Politihøgskolens karakterkrav i norsk innen 1. mars i år. 

VANDEL
Du kan legge ved forklaring på eget ark om du ønsker.
Merk: Det legges ikke vekt på forenklede forelegg i forbindelse med opptaket til Politihøgskolen. Du skal derfor ikke sende inn 
kopi av- eller informere om forenklede forelegg, eller gi informasjon om lovbrudd/hendelser som resulterte i forenklede forelegg.

JA NEI 

INNSENDING AV DOKUMENTASJON

JA NEI 

Jeg er kjent med at jeg må sende inn komplett utfylt legeerklæring senest 20. mars i år. 

Jeg er kjent med at jeg må sende inn uttømmende og utvidet politiattest senest 20. mars i år. 

____________________________________ 

Sted 

____________________________________ 

Dato 

____________________________________ 

Søkers/fullmaktinnehavers signatur 

Har du blitt domfelt for, eller fått forelegg for straffbare handlinger? Hvis «Ja» må du legge ved kopi 
av dom eller forelegg mv. Dersom du ikke har kopi av dom eller forelegg tilgjengelig kan du kontakte 
ditt politidistrikt for å få dette tilsendt. 

© Politihøgskolen 

Jeg har ikke generell studiekompetanse, og søker derfor opptak på grunnlag av realkompetanse.

Jeg erklærer at jeg selv er ansvarlig for at de innsendte/opplastede dokumentene er riktige, og vet at uriktige, mangelfulle
eller misvisende opplysninger kan føre til tap av retten til å fullføre utdanningen. Ved å signere følgebrevet bekrefter jeg 
at jeg har lest og forstått informasjonen på www.politihogskolen.no/sokerinfo, og at Politihøgskolen har rett til å 
innhente opplysninger fra politiets registre iht. Politilovens § 24b. Jeg er kjent med at dokumentforfalskning vil bli 
politianmeldt.
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