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Politiattest for elever som skal i arbeidspraksis 

Retningslinjer for videregående skoler i Agder fylkeskommune 

 

Dette skrivet danner grunnlag for felles praksis når elever skal i arbeidspraksis i yrker der det er krav 

om politiattest. Hensikten med felles retningslinjer er å gi forutsigbarhet for: elever som skal i 

arbeidspraksis, arbeidsgivere som tar imot elever og skoler. Sikre at personvern blir ivaretatt og 

avklare arbeidsgangen. 

 

Mer informasjon og søknadsskjema: Politiattest – Politiet.no 

Politiets nettside er til enhver tid gjeldende og oppdateres jevnlig. 

 

Skolen 

1. Informerer elevene om krav til politiattest og viser til nettsiden: Politiattest – Politiet.no 

 

2. Avklarer hvilke arbeidssteder som krever politiattest. Bistår så bekreftelse på formål fylles ut for de 

arbeidsstedene som krever politiattest. Bekreftelse sendes skolen som videreformidler til elever som 

skal i arbeidspraksis på stedet. 

 

3. Informerer praksissted om at elevene er informert og oppfordret til å søke om politiattest. Denne 

skal medbringes første arbeidsdag. Skolen samler ikke inn politiattester fra elever og har ikke innsyn 

i attesten. 

 

Eleven 

1. Det er eleven selv som må søke om politiattest. Dersom eleven er under 18 år må en foresatt 

skrive under, se eget skjema som vedlegges søknaden. 

 

2. Stedet der eleven skal ha arbeidspraksis kan kreve en politiattest hvis det er lovhjemmel for det. 

Ikke søk om politiattest før sted for arbeidspraksis er klart. 

 

3.Ved digital søknad sender politiet attesten i løpet av 2 uker dersom eleven har digital postkasse. 

Dersom eleven er uenig i innhold i attesten er klagefrist 3 uker. Attesten er kun gyldig i 3 måneder. 

 

4. Det er elevens ansvar å levere politiattest til arbeidsstedet for arbeidspraksis. Politiattester 

inneholder personopplysninger, skal ikke sendes på mail, samles inn eller lagres av skolen. 

 

Arbeidsstedet 

1. Er i dialog med skolen i forhold til hvorvidt arbeidsstedet krever politiattest: Kreve politiattest eller 

fornyet vandelskontroll – Politiet.no 

 

2. Oversender bekreftelse på formål til skolen. 

 

3. Har rutine for utsjekk av at elevene har levert politiattest og kan utføre arbeidet i praksisperioden. 

 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/underskriftskjema/underskriftsskjema-foresatte---bokmal-2021.pdf
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontroll/
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontroll/
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/politiattest/kreve-politiattest-fornyet-vandelskontr/bekreftelse-pa-formal-med-politattestbm

