
HVORFOR BØR DU REGISTRERE KOMPETANSEN DIN?

Norge har flere offentlige kontorer som jobber med å veilede personer om 
opplæring, utdanning og arbeid. De trenger informasjon om din kompetanse 
for å kunne veilede deg, hvis du får oppholdstillatelse i Norge.

NORSK



Fordeler ved å registrere seg
Bedre tilbud om opplæring og utdanning
 Opplysningene du registrerer skal brukes til å gi deg et best   
 mulig tilbud om opplæring og utdanning. Hvis du har utdanning  
 fra før, kan du søke om å få utdanningen godkjent slik at du   
 kan bruke den i Norge. 

Bedre veiledning om arbeid og aktiviteter i Norge
 Opplysninger om din arbeidserfaring, hvilke aktiviteter du har  
 gjort og hva du liker å gjøre, er viktig for dem som skal gi deg  
 veiledning om arbeid og aktiviteter i Norge. De kan bruke 
 opplysningene til å tilpasse veiledningen til dine behov.

I registreringen vil du få spørsmål om 

 • språkene du kan
 • skolegang
 • arbeidserfaring
 • hvilke aktiviteter du har pleid å gjøre
 • interessene dine 
 • ønskene dine om utdanning og arbeid

Selv om du ikke har gått på skole eller har arbeidet, er det viktig at du 
registrerer deg. De som skal veilede deg må vite hva du kan og hva du liker 
å gjøre for å hjelpe deg med å legge en plan for opplæring, utdanning og 
arbeid.



Dette er dine rettigheter
Du har rett til å se opplysningene som blir registrert. Du kan kreve at 
opplysninger som er feil blir rettet ved å ta kontakt med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet (IMDi) på følgende e-postadresse: post@imdi.no. 

Opplysningene vil ikke deles med andre enn de som skal veilede deg om opp-
læring, utdanning og arbeid. Opplysningene vil ikke bli brukt i behandlingen 
av din søknad om beskyttelse (asyl).

 
Slik registrerer du din kompetanse
For å registrere deg trenger du DUF-nummeret ditt og en kode. Koden får du 
fra en som jobber på mottaket du bor på. Du trenger også en smarttelefon, 
nettbrett eller datamaskin med tilgang til internett. Ta kontakt med mottaket 
hvis du ikke har smarttelefon, nettbrett eller datamaskin du kan bruke for å 
registrere deg. 

Det tar omtrent 30 minutter å registrere seg. 

1. Innlogging

Gå inn på nettsiden cv.imdinett.no 
Velg det språket du ønsker å svare på.



Du vil nå få informasjon om registreringen. Når du har lest informasjonen trykker 
du «Gå videre».

Skriv inn DUF-nummeret ditt og koden du har fått, og trykk «Logg inn i skjemaet»

Etter at du har logget inn vil du se en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen 
beskriver hvordan opplysningene skal brukes, hvem som kan se dem og dine 
rettigheter når det gjelder endring og sletting av opplysningene. For at du skal 
kunne registrere deg må du godta vilkårene. 

Trykk på den grønne knappen hvis du samtykker. 



2. Slik ser registreringen ut

Registreringen er delt inn i syv deler: 

 

Mange av svaralternativene er generelle. På noen av spørsmålene, for eksem-
pel spørsmål om utdanning og arbeid, er det derfor ikke sikkert du finner et 
svaralternativ som passer helt med dine erfaringer. Velg svaralternativene som 
passer best. 

3. Slik svarer du på spørsmålene

Det er ulike typer spørsmål i registreringen. Noen steder kan du bare velge ett 
svaralternativ, andre steder kan du velge flere: 

På svaralternativer med rundinger kan du velge bare ett svaralternativ.



På svaralternativer med firkanter kan du velge flere svaralternativer.

På svaralternativer med hvite bokser må du trykke på pilen for å få opp listen 
med svaralternativene.

Trykk på pilene for å se alle svaralternativene. Du velger svaralternativet ved å 
trykke på det. 
  

Når du har svart på et spørsmål vises neste spørsmål automatisk. Det kan være 
forskjellige oppfølgingsspørsmål avhengig av hva du svarer. 



Dette  symbolet betyr at du ikke har svart på spørsmålet enda.
 

Dette symbolet betyr at du har forsøkt å gå videre uten å svare på spørsmålet.
 

Dette symbolet betyr at du har svart på spørsmålet.
 

Når du har svart på alle spørsmålene i én del bruker du knappen «Gå videre» 
for å åpne neste del. Når du går videre lagres opplysningene du har registrert så 
langt automatisk.

4. Se registreringen på et annet språk

Du kan du få opp en oversetting av registreringen. Oversettingen vil vises ved  
siden av spørsmålene og dine svar. Trykk på «Translate form» for å velge språket 
du vil oversette til. Trykk på «Hide translation» for å skjule oversettingen. Over-
settingen fungerer ikke hvis du registrerer deg på en smarttelefon, bare på data-
maskin og nettbrett. 

5. Pause i registreringen

Du kan ta en pause underveis i registreringen, men hvis du logger ut må du få en 
ny kode når du skal fortsette registreringen. 



6. Oppsummering

Etter at du har svart på alle spørsmålene får du en oppsummering av det du har 
svart. Hvis du vil endre noe kan du gjøre det ved å trykke på «Rediger». 
 

7. Fullfør registreringen

Trykk «Fullfør registrering» når du er ferdig med registeringen. Registreringen din 
blir ikke fullført før du har trykket på knappen. 

8. Endringer etter at du har fullført registreringen

Dersom du senere ønsker å gjøre endringer etter at du har fullført registreringen, 
må du fylle ut skjemaet på nytt. 

cv.imdinett.no


