
Slik registrerer dere søknad om oppholdstillatelse 

1. Forside selfservice.udi.no

2. Velg «Create new user account» fyll ut informasjon og trykk deretter på «Create user

account»



3. Dere får nå en epost på oppgitt epost adresse.

4. Trykk på linken i mailen for å aktivere konto.



5. Skriv inn epostadresse og passord. Trykk deretter «Log in».

6. Du kommer da inn på fremsiden. Her velger du «Want to apply».



7. Velg «New application».

8. Trykk på boksen «Applications form for EU/EØS nationals» om AFSeren er fra et EU/EØS

land. Velg «Application form for citizens of all countries» om AFSeren ikke er fra et land i

EU/EØS.

For elever fra EU/EØS les videre. For andre gå til punkt 17. 



9. Are you an EU/EEA citizen? Velg alternative “Yes”

10. Velg så alternativet «I am going to register as an EU/EEA citizen». Trykk så på knappen «Go to

registration for EU/EEA nationals».



11. Kryss av i boksen nederst på siden og trykk «Next».

12. Velg kommunen du bor i og nærmeste politistasjon og trykk «Next».



13. Skriv in navn og fødselsdato (utvekslingselev), samt adresse (vertsfamiliens). Kryss «yes» på

spørsmål om kontaktadressen er den samme som den norske adressen. Trykk «Next».

14. Kryss «yes» i boksen, og velg riktig type utdanning (Lower secondary eller Upper secondary,
alt etter om eleven er ferdig på videregående i hjemlandet eller ikke). Se eksempel under:



15.
Informasjon om hvorfor AFSeren søker om opphold. Velg «I am studying in Norway», og 
skriv inn navnet på skolen eleven er søkt inn plass på/har fått plass på. Fyll deretter inn 
passinformasjon og dato for elevens ankomst til Norge (18. august). Velg «Next».

16. Dere kommer nå til et sammendrag av informasjonen. Dobbeltsjekk at alt er korrekt! Trykk

deretter på «Submit form» når alt er klart, og søknaden blir så sendt inn…. 



Fortsettelse: Husk å trykke på «Submit form»! Dere skal da komme til en side hvor dere får en 

«kvittering» på innsendt søknad, samt skal kunne bestille time på politistasjonen dere valgte 

innledningsvis. Om det ikke går, ring politistasjonen direkte for å avtale time (noen stasjoner har 

fortsatt ikke denne muligheten). 



For land utenfor EU/EØS 

17. Velg «studies» som står som nummer 3 på venstre kolonne.

18. Kryss av I boksen nederst på siden, og trykk “Next”.



19. Velg «Norway» på spørsmål om hvor det blir søkt om oppholdstillatelse fra. Velg så nærmeste

politistasjon i lista under, det er her søknaden vil bli sendt og behandlet.  Trykk «next». 

20. Under «Personal information» fyller dere inn informasjon om AFSer, samt vertsfamiliens adresse.

Trykk «next». 



21. Informasjon om utdanning. Velg riktig type utdanning (Lower secondary eller Upper secondary,

alt etter om eleven er ferdig på videregående i hjemlandet eller ikke). Kryss av i boksen under 

«Criminal offences». Trykk «next». Se eksempel under: 

22. Legg inn informasjon om pass og ankomst til Norge/Schengen. Trykk «next».



23. Legg inn informasjon om sivilstatus og AFSeren sine biologiske foreldre. Trykk «Next».

24. Legg inn informasjon om skole. Trykk «next».



25. Dere får nå opp et sammendrag av all informasjonen. Sjekk om det stemmer! Om det gjør det,

trykk «Next» nederst på siden. Følg anvisninger her. MERK! Det er bare AFSere OVER 18 år, fra land 

UTENFOR EU/EØS som skal betale gebyret på NOK 3200 kroner. Dette skal registreres automatisk, og 

AFSere under 18 år eller fra EU/EØS-land skal ikke bli bedt om å betale. Betalingen må gjøres med 

kort, alle elevene som må betale skal ha fått beskjed om dette fra AFS i vertslandet. AFSerne skal 

betale selv, det er ikke meningen at vertsfamilien skal måtte betale. 



Da kommer vi dessverre ikke videre i søknaden uten å måtte sende den inn, og det kan vi ikke gjøre 
da den ikke er reell. Men – det skal være ganske rett fram heretter! Man skal få opp en mulighet for 
å bestille time hos den politistasjonen dere registrerte helt i starten, for oppmøte med papirer, etc.  

Merk! Det gjør ingenting om det ikke er ledig time før senere på høsten, så lenge søknaden er 
sendt inn innen én uke etter ankomst til Norge.  

Lykke til! 




