
 
 

Skriftlige opptaksprøver – besvarelse leveres som separat vedlegg til søknad 

 
I forbindelse med at du nå søker opptak til utdanning for innsatspersonell til politiets krise- 

og gisselforhandlertjeneste vil du gjennomgå flere ulike opptaksprøver og tester for å måle 

din egnethet til å arbeide som operatør hos Krise- og gisselforhandlertjenesten (KGF). 

 

I forbindelse med innlevering av din søknad skal du gjennomføre følgende fire skriftlige 

opptaksprøver: 

 

Opptaksprøve 1 - motivasjon 
 

Redegjør for hvorfor du søker utdanningen 
 

Opptaksprøve 2 – egnethet 
 

Redegjør for hvorfor du egner deg i rollen som forhandler 
 

Opptaksprøve 3 - case 
 

Løs casen - se vedlegg til opptaksprøve 3 på neste side.  
 

Opptaksprøve 4 - engelsk 
 

Redegjør for rollen til politiets nasjonale beredskapsressurser (NB)  
 

 

 

Opptaksprøve 1, 2 og 3 skal besvares på norsk. Det skal benyttes ark i format A4, Times 

New Roman i skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand. Besvarelsene kan ha et omfang på 

inntil 250 ord pr opptaksprøve.    

 

Opptaksprøve 4 skal besvares på engelsk. Det skal benyttes ark i format A4, Times New 

Roman i skriftstørrelse 12 og enkel linjeavstand. Også denne besvarelsen kan ha et omfang 

på inntil 250 ord.   

 

Besvarelsene skal merkes "Skriftlige opptaksprøver" og påføres søkerens navn og 

fødselsdato. Besvarelsene skal følge din søknad som eget vedlegg (se ytterligere informasjon 

om merking av vedlegg på www.phs.no).  

 

De skriftlige opptaksprøvene vil bidra til å danne grunnlag for utvelgelse av kandidater til 

videre opptak og seleksjon.  

 

 

 

Lykke til med opptaksprøvene! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VEDLEGG TIL OPPTAKSPRØVE #3 - CASE 

 

Du mottar en konvolutt med et brev i postkassen din. Konvolutten er merket med "Til 

en fremmed". Den har påført en enkel avsenderadresse. Inni konvolutten finner du 

brevet som er gjengitt under.  

 

Din oppgave blir å lese og besvare brevet.  

 

 

 

VEDLEGG TIL OPPTAKSPRØVE #3 - BREVET 

 

Hei  

 

Vi kjenner ikke hverandre og jeg kan forstå dersom det oppleves som rart at 

du nå mottar et brev fra meg. Jeg skriver til deg fordi jeg trenger råd. Ikke fra 

familien min eller vennene mine. De vet jeg allerede hva mener. Nå trenger 

jeg råd fra noen som ikke er preget av at de kjenner meg. Jeg trenger råd fra en 

nøytral person – ja, en fremmed som deg.  

 

Saken er at jeg er i tvil om hvilke veivalg jeg skal ta videre i livet. Jeg går på 

videregående skole og har nå ca. ett år igjen før jeg får vitnemål. Selv om jeg 

får greie karakterer, opplever jeg at dagene tidvis er grå og rutinepreget. Jeg 

føler også innimellom at jeg ikke passer helt inn. Det siste halvåret har jeg 

derfor lurt på om det finnes andre alternativer for meg.   

 

For tre uker siden fikk jeg et jobbtilbud som virker spennende. Jobben er godt 

betalt, den representerer noe annet enn skole og det ser ut til at den også kan gi 

meg muligheter for å utvikle meg.  

 

Takker jeg ja til jobben, må jeg slutte på skolen før jeg får vitnemål. 

 

Jeg synes valget er vanskelig og trenger råd fra deg🤷♂️  

 

Hva tenker du?  

 

Med vennlig hilsen 

 

en rådvill 

 
 

 

 


