
 

Slik fyller du ut den internasjonale søknaden 
 

1. Når du går inn på søknaden, vil du nå se at det ligger 3 nye felter som må 
fylles ut i menyen til venstre.  
 
Det er viktig at du ikke glemmer skjemaene under "Skjemaer som må fylles ut", 
disse er de som er viktigst å komme tidlig i gang med: 
 

 
 
 



2. Last ned alle skjemaene som må fylles ut ved å trykke "Download all forms". 
Obs! English Language Recommendation Form skal bare fylles ut om du vil til 
USA eller Hong Kong.  
 
Husk å lese veiledningene nøye, spesielt de som går på utfylling av helse- og 
skolepapirer. Når skjemaene er ferdige, skal de lastes opp i fanen "Add 
completed forms": 
 

 



 
3. Skjemaene lastes opp i tilhørende "område" ved å trykke på "Click here to 
upload file". Vi minner igjen om at English language recommendation form bare 
er for elever som søker til USA eller Hong Kong.  
 
Når du tror søknaden er klar for innsending, gå på "Se over og send inn" i 
menyen til venstre: 
 

 
 



4. Boksene for informasjon om pass, brev til vertsfamilien og bilder (til venstre) 
må være avkryssa (lagra med innhold).  
 
Om det mangler skjemaer i "Skjemaer som må fylles ut", vil de ha status 
"Blank". Merk at skjema nr. 2 og 7 ikke er obligatoriske. Du må da gå tilbake og 
laste opp skjemaer som mangler.  
 
Så lenge det er skjemaer som mangler, vil det ikke gå an å trykke på "Send inn 
din søknad". 
 



 

5. Når all informasjon er fylt ut, og alle skjemaer er lasta opp, ser du at status er 
"Uploaded" for alle obligatoriske skjemaer.  
 
Knappen "Send inn din søknad" er nå aktivert, og du kan sende søknaden din 
inn til kontoret.  
 

 
 

 

Ta kontakt på 22 31 79 00 eller info@afs.no om du har spørsmål til søknaden! 

 

  




