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Informasjon om realkompetansevurdering i forbindelse med transportløyve 
 

Oslo Voksenopplæring har ansvaret for all realkompetansevurdering på videregående opplærings nivå i Oslo.  
 
Realkompetansevurdering og løyve 
I følge rundskriv fra Samferdselsdepartementet datert 07.02.2008 skal de som ber om realkompetansevurdering i 
forbindelse med tildeling av transportløyve vurderes opp mot følgende læreplaner fra Kunnskapsløftet: 
 
Programfaget Bransjeteknikk fra Vg2 transport og logistikk 
Programfaget Transport og logistikk fra Vg2 transport og logistikk 
Programfaget Administrasjon og økonomi fra Vg1 service og samferdsel 
Programfaget Markedsføring og salg fra Vg1 service og samferdsel 
Programfaget Sikkerhet og transport fra Vg1 service og samferdsel  

 
I tillegg må de dokumentere teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1.  
 
For å melde sin interesse for realkompetansevurdering, søkes det til Oslo VO https://sinsen.oslovo.no/  
Søknadsskjemaet skal inneholde personalia, tidligere skolegang, arbeidserfaring og en beskrivelse av det man 
ønsker å få vurdert, samt bekreftelse på at man bor i Oslo. 
 
Realkompetansevurderingens faser: 
1. Veiledning og avklaring 
2. Kartlegging 
3. Vurdering og verdsetting 
4. Dokumentasjon 
 
Oslo VO Sinsen kontakter aktuell fagperson etter at søknad om realkompetansevurdering er mottatt. 
Fagpersonen som tar på seg oppdraget kontakter kandidaten (vanligvis per telefon – derfor viktig å oppgi riktig 
telefonnummer!) for å avtale tidspunkt og sted for vurdering.  
 
Metoden som blir brukt for å vurdere kandidatens realkompetanse opp mot de aktuelle læreplanene er 
dialogbasert vurdering. Utgangspunktet for samtalen er kandidatens praktiske og teoretiske bakgrunn. 
Fagpersonen stiller spørsmål om kandidatens erfaring og relevant kompetanse og relaterer dette til læreplanene 
for å vurdere om kompetansen er likeverdig med læreplanens kompetansemål. 
 
Realkompetansevurderingen foregår vanligvis i 1-3 timer, avhengig av hvor mye kompetanse som skal vurderes. 
 
Etter at realkompetansevurderingen er gjennomført utsteder Oslo Voksenopplæring Sinsen et kompetansebevis 
til kandidaten for de fagene som er godkjent. Dette dokumentet legges ved søknaden om løyve. Bymiljøetaten 
har ansvaret for behandlingen av drosje- og transportløyver. 
 
Informasjon om Oslo VO Sinsen finnes på https://sinsen.oslovo.no/ Her finner man bl.a. informasjon om retten til 
videregående opplæring, samt søknadsskjema som kan lastes ned.  
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