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Lederen har ordet
I Oslo kommune er all kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring samlet i Oslo
Voksenopplæring (Oslo VO). Oslo VO Servicesenter har blant annet ansvar for all innsøkning til
voksenopplæringens ulike tilbud, privatisteksamen, rådgivning og gjennomføring av kursene i 50
timer samfunnskunnskap.
Ifølge Oslo kommunes utdanningsstatistikk har rundt 15 prosent av Oslos innbyggere mellom 30
og 59 år grunnskole som høyeste utdanning. I tillegg kommer et betydelig antall personer som
oppgir at de ikke har fullført skolegang, eller som ikke har opplyst hva som er høyeste utdanning.
Her vil man kunne anta at det er mange med liten eller ingen skolebakgrunn. Mange av disse
finner veien til Oslo Voksenopplæring Servicesenter for veiledning eller for å søke ulike
opplæringstilbud. Det er likevel grunn til å stille spørsmål om i hvilken grad Oslos voksne
befolkning er kjent med sine rettigheter og muligheter til gratis opplæring.
Personer 30-59 år i Oslo etter høyeste fullførte utdanning per 1.10.2009
Grunnskole
Videregående skole
Universitets- og høyskole, kort
Universitets- og høyskole, lang
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning
I alt

37 971
68 907
75 725
43 549
31 727
257 879

www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no/oslostatistikken/utdanning/

2010 har vært preget av endringer, både når det gjelder hvem som har rett til gratis opplæring i
norsk og samfunnskunnskap, antall inntak til grunnskole og oppmeldinger til privatisteksamen.
Bortfallet av overgangsordningen 1. september 2010 resulterte i ca. 500 færre norskinntak i 2010
sammenliknet med 2009. Samtidig økte antall søknader til grunnskolen fra 400 til 700.
Søkningen til videregående opplæring har økt med 25 prosent fra 2008. Antall kandidater til
privatisteksamen har økt med over 100 prosent de siste 3 årene, noe som gir store utfordringer for
gjennomføringen av både muntlig og skriftlig eksamen.
Årsrapporten forteller noe om aktivitetene, endringene og resultatene. Tallene i rapporten er
basert på data fra Oslo Voksenopplærings administrative datasystemer SITS og SATS, og data
fra kø- og telefonisystemet.

Torill Madsen Brandser
leder
Oslo Voksenopplæring Servicesenter, april 2011
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Mål og ansvarsområder
Byrådet har følgende mål for utdanningen i Oslo kommune:
- Alle skal lære mer – grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfagene skal styrkes hos
elevene
- Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring
- Alle skal ha et trygt lærings- og arbeidsmiljø, preget av ro og orden
- Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad hvor minoritetsbefolkningens ressurser
brukes og verdsettes
Oslo Voksenopplæring Servicesenter er en virksomhet i Utdanningsetaten, som igjen er
underlagt Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Ansvarsområdene omfatter inntak til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring,
videregående opplæring, realkompetansevurdering og spesialundervisning. Oslo
Voksenopplæring Servicesenter har ansvaret for privatisteksamen både på grunnskole- og
videregående nivå. I tillegg har Servicesenteret en rådgivningstjeneste, et koordineringsansvar
for informasjon, drifter nettsider og arrangerer kurs i 50 timer samfunnskunnskap på rundt 30
språk per år.
Oslo VO Servicesenters hovedoppgaver er å bidra til at voksne i Oslo kjenner til de ulike
opplæringstilbudene, saksbehandle for inntak, gi rådgivning og organisere privatisteksamen. Det
er et mål at alle tjenestene utføres med høy faglig kvalitet, og at brukerne møtes med respekt og
vennlighet. Oslo Voksenopplæring Servicesenter skal bidra til at Oslo kommunes målsettinger
for utdanning nås.

Ansatte
Organisasjonskart
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Om de ansatte
De ansattes formelle og uformelle kompetanse er den viktigste ressursen for virksomheten. De
fleste har høyere utdanning og ulik arbeidserfaring både fra utdanningssektoren og annen
virksomhet. 62 prosent av de ansatte er kvinner.

Aldersspredning i prosent 2009 og 2010
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Brukerne av Oslo Voksenopplærings tjenester kommer fra hele verden. For å kunne gi best
mulig saksbehandling, service og veiledning er det en stor fordel å ha et personale som behersker
flest mulig språk. Foruten norsk og engelsk kan ansatte ved Oslo VO Servicesenter til sammen
snakke 27 språk.

Sykefravær
Det totale sykefraværet for 2010 var på 6,8 prosent mot 8,3 prosent i 2009, en nedgang på 1,5
prosent. Følgende tiltak er gjort i 2010 for å redusere sykefraværet:
Kurs i oppfølging av sykefravær for ledergruppa og verneombudene
Gjennomgang av rutiner for sykefraværsoppfølging på personalmøte
Halvtimes trim hver onsdag i arbeidstiden
Ergonomisk tilpasset arbeidsplass
Tilrettelegging for gravide
Mulighet til å arbeide hjemmefra
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Resepsjon, telefoni og kontorfunksjoner
Resepsjonen
Resepsjonen er brukernes første møte med Oslo VO Servicesenter. Faglig dyktige og
serviceinnstilte resepsjonsmedarbeidere betyr mye for brukernes vurdering av møtet med Oslo
Voksenopplæring. Alle besøkende trekker kølapp til resepsjonen, og får deretter ny kølapp
avhengig av hvilken tjeneste de har behov for. Servicesenteret har et funksjonelt og driftssikkert
kølappsystem, noe som er en forutsetning for effektiv logistikk.
Resepsjonen er åpen hver dag fra mandag til fredag. I 2010 var åpningstiden mandag og torsdag
fra kl 10.00 til kl 18.00 og tirsdag, onsdag og fredag fra kl 10.00 til kl 15.00. I 2010 trakk 16 971
personer kølapp til resepsjonen. Gjennomsnittlig antall besøkende per uke var 339, men det er
store variasjoner i løpet av året. Det er særlig når to tidsfrister eller aktivitetstopper kommer
samtidig, at presset på resepsjonen blir stort. Det er størst pågang i januar og august/september i
forbindelse med inntak til kurs i norsk og samfunnskunnskap og oppmelding til privatisteksamen.
I august er det også stor pågang fra personer som ønsker å søke videregående opplæring eller
grunnskole.
Antall som trakk kølapp til resepsjonen per uke 2009 og 2010
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Telefoni
Sentralbordet, tlf. 23 47 00 00, er betjent fra kl 08.00 til kl15.30. I 2010 kom det ca 20 000
telefoner til sentralbordet. Om lag 13 prosent av disse anropene ble ikke besvart, mot 15 prosent i
2009. Økningen i antall besvarte anrop kan blant annet skyldes tiltak for å få ned ventetiden. I
ventetiden gis det informasjon om åpningstider med mer, noe som kan redusere behovet for
oppringninger.
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Privatistkontorets tlf 815 70 442 er betjent hver dag fra kl 09.00 til kl 12.00. I 2010 kom det 10
320 telefoner til dette nummeret. Rundt 40 prosent av samtalene ble besvart innen 20 sekunder.
Ca 17 prosent ikke ble besvart.

Arkiv
Det brukes mye tid og ressurser på postbehandling, journalføring og arkiv. I 2010 ble det
journalført 7190 innkomne og utgående postforsendelser. De største journalpostene var:
Inntak
Videregående opplæring
Spesialundervisning
Grunnskoleopplæring
Norsk og samfunnskunnskap
Fritak fra plikt til 300 timer norsk og samfunnskunnskap
Privatisteksamen
Klager på eksamenskarakter
Annet
Søknader til utlyste stillinger

1906
1324
706
1332
1041
570

Brukerundersøkelse
Servicesenteret har lenge ønsket å gjennomføre regelmessige brukerundersøkelser. Det er
imidlertid ressurskrevende og vanskelig å finne en god metodikk fordi kundegruppen som
benytter seg av Servicesenterets tjenester er så sammensatt.
Som et prøveprosjekt ble det høsten 2010 gjennomført en liten spørreundersøkelse blant brukere
ved Servicesenteret. En ansatt stilte spørsmål muntlig når besøkende forlot senteret. 38 personer
svarte på undersøkelsen. Flertallet var fornøyd (grad 4) eller svært fornøyd (grad 5) med service
og gjennomført tjeneste.
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Et annet spørsmål dreide seg om ventetid. Ca 2/3 opplyste at de ikke hadde fått informasjon om
ventetiden i resepsjonen. Mange kommenterte at de syntes ventetiden var lang. Bedre
informasjon om saksgang og ventetid vil kunne øke servicenivået på våre tjenester.
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Inntak
Oslo VO Servicesenter har ansvar for inntak til norsk og samfunnskunnskap, grunnskole,
spesialundervisning, videregående opplæring og realkompetansevurdering.

Norsk og samfunnskunnskap
I 2010 behandlet Servicesenteret 6028 søknader om
norsk og samfunnskunnskap. 5878 ble overført til
opplæringssentrene. Søkerne møter
personlig på Servicesenteret for registrering,
rettighetsavklaring, inntakssamtale og eventuelt en
plasseringstest.
1. september 2010 opphørte den statlige finansierte
”overgangsordningen” som gav en del personer som
hadde fått oppholdstillatelse før 1.september 2005, mulighet til gratis norskopplæring. Oslo
kommune hadde bestemt at personer omfattet av denne ordningen, og som var i opplæring, eller
hadde søkt norskkurs per 1. september 2010, likevel kunne få fortsette på gratis norskkurs fram
til bestått norskprøve 2 eller 3. Tilbudet varer fram til juni 2011.
Våren 2010 gjennomførte Servicesenteret kampanjer for å rekruttere personer innenfor
Overgangsordningen, som fikk utvidet mulighet til gratis norskopplæring. Mange registrerte seg
de to siste ukene i august.
Inntakssamtale norskopplæring per uke
250
200
150

Inntakssamtale 2009

100

Inntakssamtale 2010

50
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Etter 1. september gikk søkertallet til norskopplæring merkbart ned. På årsbasis var det 518 færre
søkere til norskopplæring i 2010 sammenliknet med 2009.
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jan-aug 2010sep-des 2010

Fordelingen av søkere i forhold til rettigheter er i ferd med å endre seg. Søkere som er omfattet
av introduksjonsloven og registreres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), har gått ned fra
2616 i 2009 til 2248 i 2010, trolig på grunn av innstramminger i innvandringspolitikken.
Samtidig har det vært en kraftig økning av søkere til betalingskurs, det vil si søkere som ikke har
plikt etter introduksjonsloven, og som betaler for å gå på norskkurs. Antallet har økt fra 1816 i
2009 til 2339 i 2010. Spesielt etter 1. september 2010 gir dette utslag. Fra samme dato har også
de første deltakerne som er registrert i NIR, mistet retten til gratis norskopplæring fordi det har
gått fem år etter at de fikk sitt første vedtak om opphold.
Norskinntak etter rettigheter i prosent 2009 og 2010
2009
2010
40 %
37,5 %
NIR-søker
28 %
39 %
Betaler
32 %
23,5 %
Overgang

jan-aug 2010
35 %
32 %
33 %

sep-des 2010
42 %
58 %

I 2010 var 37,5 prosent av søkerne til norskopplæring registrert i Nasjonalt introduksjonsregister
(NIR). For å kunne søke permanent oppholdstillatelse i Norge eller norsk statsborgerskap har
disse innvandrerne plikt til å gjennomføre 250 timer opplæring i norsk og 50 timer i
samfunnskunnskap. Alternativt kan de søke fritak fra plikten.
Norskopplæringen er delt i tre spor. Spor 1 er for personer med liten eller ingen skolebakgrunn,
spor 2 for personer med en del skolebakgrunn og spor 3 for personer med videregående eller
høyere utdanning. På bakgrunn av inntakssamtale og test tilbys det plass på riktig
opplæringsspor.
Norskinntak etter spor, i prosent, 2009 og 2010
2009
2010
8%
8%
Spor 1
76 %
80 %
Spor 2
11 %
10 %
Spor 3
5%
2%
Udefinert

Fritak fra plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap
En del personer søker om fritak fra plikten til opplæring i 300 timer i henhold til
introduksjonsloven. Et fritak kan innvilges på grunn av tilstrekkelige norskkunnskaper, eller av
helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. Et vedtak om fritak er likeverdig med
gjennomførte 300 timer opplæring ved søknad om permanent oppholdstillatelse. I 2010
behandlet Oslo VO Servicesenter 673 søknader om fritak fra 300 timer plikt, mot 408 søknader
året før. Det er en økning på 65 prosent i 2009.

E-post og telefonhenvendelser
Henvendelser om norskinntak og fritak fra 300 timer plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap kommer også via telefon og en egen e-posttjeneste. I 2010 ble det sendt 514
svar på e-posthenvendelser. I tillegg kommer e-post som går direkte til saksbehandler.
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Grunnskole
Søknader grunnskole

2008

2009

2010

365

411

736

Søkertallet til grunnskole for voksne er stadig økende. I 2010 behandlet Servicesenteret 79
prosent flere grunnskolesøknader enn året før. Dette har to årsaker:
1. Mange personer som har mistet mulighet til gratis norskopplæring etter 1. september 2010,
kan ha rett til grunnskoleopplæring
2. Bedre tilrettelagt grunnskoleopplæring for voksne som har stort behov for grunnleggende
opplæring, det vil si personer med lite eller ingen skolegang og som er minoritetsspråklige
I perioden 2008-2010 har Oslo Voksenopplæring utviklet et tilbud og en egen læreplan for
minoritetsspråklige personer med lite eller ingen skolebakgrunn. I dette tilbudet gis
norskopplæring i kombinasjon med grunnskolefag, med elementær opplæring i enkel
hverdagsmatematikk, samfunnsfag (med vekt på arbeidsliv) og naturfag (med vekt på helse).
Tilbudet kalles ”Basis” og målgruppen er både spor 1-deltakere i norskopplæringen og
grunnskoleelever med samme opplæringsbehov. Det høyeste nivået i basislæreplanen danner
overgangen til den eksamensrettede grunnskolen for voksne, som er et ett- til treårig tilbud.
Det ikke en realistisk målsetting at basisopplæringen skal føre fram til grunnskoleeksamen for
alle. Det er derfor også et mål at elevene lærer det de trenger for å mestre hverdagen i det norske
samfunnet, få og beholde arbeid samt kunne følge opp sine barn på skolen. De som har evner til
og ambisjoner om å fullføre et grunnskoleløp, skal få mulighet til det.
Den eksamensrettede grunnskolen holder til på Oslo VO Sinsen sammen med videregående
opplæring for voksne, mens basistilbudet er samlokalisert med norskopplæringen.
Ut fra sine forkunnskaper tilbys søkere til grunnskole enten eksamensrettet grunnskole, dvs
omtrent tilsvarende 8., 9. og 10. trinn, eller basisopplæring. Av de 736 grunnskolesøkerne i 2010
hadde bare 111, det vil si 15 prosent, forkunnskaper nok for å komme inn på eksamensrettet
grunnskole.
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Spesialundervisning
Søknader
Spesialundervisning
Hørselshemmede
Synspedagogisk vurdering
Logopedi
Audiopedagogisk behandling
Totalt

2008
139
21
52
325
170
707

2009
146
23
73
399
396
1037

2010
178
28
78
343
548
1175

For gruppen spesialundervisning (ervervet skade, utviklingshemmede, lærevansker, psykiske
vansker, sammensatte vansker) har søkertallet gått ned med 10 prosent fra 2009.
Søkertallene for hørselshemmede og personer som trenger synspedagogisk vurdering, er i 2010
omtrent på nivå med 2009. Innsøking til logopedi har gått ned, mens søkertallet til
audiopedagogisk behandling har økt kraftig fra 2009.
Ca 50 prosent av alle søknadene til spesialundervisning gjelder audiopedagogisk behandling,
som kommunen ikke har kapasitet til å gi. Servicesenteret fatter vedtak om avslag, slik at private
audiopedagoger kan gi behandling og få refusjon fra Nav. Servicesenteret har henvendt seg til
Nav med et forslag om en forenklet prosedyre.

Videregående opplæring
I 2010 behandlet Oslo VO Servicesenter 2003 søknader om inntak til videregående opplæring for
voksne og realkompetansevurdering. Dette er en liten økning fra 2009. Antallet stemmer godt
overens med prognosen, som var 2000 søknader. 180 av søknadene gjaldt
realkompetansevurdering, og 209 var søknader om både opplæring og realkompetansevurdering.
Det fremgår ikke av Servicesenterets tallmateriale hvor mange av søkerne som fikk tilbud om
opplæring ved Oslo VO Sinsen.
I 2010 innførte Servicesenteret elektronisk innsøkning til videregående opplæring som et
alternativ til ordinær søknad. Det ble registrert 275 elektroniske søknader, en andel på 14 prosent.
Det er ventet at denne andelen vil øke i årene fremover.

Retten til videregående opplæring
Retten til videregående opplæring for voksne er regulert av opplæringsloven § 4A-3. Personer
som fyller 25 år i søknadsåret eller er eldre, har fullført grunnskole og ikke har fullført
videregående opplæring, har rett til opplæring. I 2010 var 1330 av søknadene, det vil si 66
prosent, fra personer som hadde rett til opplæring.
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Søkere til vgo fordelt på rettighet, Oslo VO 2010
1330
Voksenrett
66 %
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Ikke rett (1)
Ikke fullført vgo
9%

390
Ikke rett (2)
Fullført vgo
19 %

93
Uavklart
rettighet
5%

28 prosent av søknadene var fra personer uten rett til opplæring. Disse fordeler seg på to
kategorier. I den ene kategorien (ikke rett 1) kommer søkere som ikke har fullført videregående
opplæring, men som er yngre enn 25 år. Den andre kategorien (ikke rett 2) består av søkere som
tidligere har fullført videregående opplæring. Dette gjelder både personer som har fullført, men
strøket i ett eller flere fag, og søkere som har fullført og bestått videregående opplæring tidligere,
og som av ulike grunner søker voksenopplæring for å få en annen type utdanning.
En del av søkerne som har utenlandsk utdanningsbakgrunn, søker fagene engelsk og norsk for å
få generell studiekompetanse i Norge. I 2010 falt disse søkerne inn under kategorien søkere med
opplæringsrett. Fra 2011 ble denne praksisen endret, slik at søkere med denne bakgrunnen i
fremtiden vil bli kategorisert som søkere uten rett og med fullført videregående opplæring.
En stor andel av søkere uten opplæringsrett er unge voksne som tidligere har falt ut av
videregående opplæring, og som nå ønsker å fortsette utdanningen. Søkere uten rett til opplæring
kan få tilbud dersom det er ledige plasser. Rådgivertjenesten ved Servicesenteret mottar mange
henvendelser fra personer som ikke har rett til opplæring, enten fordi de er for unge, eller fordi de
har fullført videregående tidligere. En del av disse er personer med vedtak om
arbeidsavklaringspenger fra Nav og behov for omskolering. Svært mange av disse velger ikke å
søke etter å ha fått informasjon om sin rettsstatus og at muligheten for å få tilbud om skoleplass
er begrenset. Antallet søkere uten opplæringsrett avspeiler derfor ikke den reelle etterspørselen
etter opplæring.

Søkernes aldersfordeling
I diagrammet vises aldersfordelingen for søkere til videregående opplæring i 2010. 20 prosent av
søkerne var under 25 år. Halvparten av søkerne som var 24 år på søketidspunktet, ville fylle 25 år
i løpet av året og hadde derfor også opplæringsrett. Andelen som fyller alderskriteriet for retten
til opplæring er dermed 83 prosent av søkermassen. Mange fyller imidlertid ikke de andre
kriteriene, så av de 1671 som fylte alderskriteriet var det 1330, eller 80 prosent som hadde rett til
opplæring.
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En mer nyansert analyse av aldersspredningen viser at halvparten av søkerne er mellom 25 og 34
år, mens 75 prosent er mellom 25 og 44 år. Den yngste søkeren er 19, og den eldste er 64 år.
Søkere til vgo etter alder, Oslo VO 2010
45- 54 år
131; 6 %

35-44 år;
456; 23 %

55 - 64 år
26; 1 %
19 - 23 år
272; 14 %

24 år
120; 6 %

25 - 34 år
998; 50 %

Opplæringsønsker
Oslo Voksenopplæring tilbyr opplæring i yrkesfaglige programmer og i fag for
studiekompetanse. 1044 av søknadene i 2010 gjaldt fag for studiekompetanse, mens 959 var til
yrkesfaglige programområder. De fleste søkerne til studiekompetansefag faller inn under 23/5regelen1 og trenger seks fag for å dekke kravet til studiekompetanse. Når det gjelder søknad om
fag for studiekompetanse, fremgår det ikke hvor mange fag de ulike søkerne har søkt om.
Søkere til yrkesfag og studiekompetansefag Oslo VO 2010
959

1044

Yrkesfaglige
programmer
48 %

Studieforberedende
program
52 %
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Voksne over 23 år som kan dokumentere fem års utdanning, arbeid eller omsorg for barn, får studiekompetanse
ved å ta seks fag i videregående opplæring. Militærtjeneste kan også inngå i femårskravet.

14

Innenfor de yrkesfaglige studieprogrammene er det flest søkere til helse- og sosialfag. Over
halvparten (54 prosent) av alle søkerne til yrkesfag ønsket dette utdanningsprogrammet i 2010.
Av de andre programområdene er elektrofag det mest populære med i underkant av 100 søkere.
Fordeling søkere til yrkesfag, Oslo VO, 2010
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Mer enn halvparten (52 prosent) av søkerne til helse- og sosialfaglige programområder søker
helsearbeiderfaget. Søkere til dette studieprogrammet alene utgjør nesten en fjerdedel av det
totale antallet søkere til de yrkesfaglige programmene. For alle helsefagene har det vært en svak
økning av søkere sammenliknet med 2009, mens søkningen til de andre yrkesfaglige
utdanningene har hatt en svak nedgang.

Søkere til helsefaglige programmer, Oslo VO 2010
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Tilsyn
Høsten 2010 gjennomførte Fylkesmannen i Oslo og Akershus varslet tilsyn med Oslo kommune
på området voksnes rett til videregående opplæring. Formålet med tilsynet var å kontrollere om
Oslo kommune ivaretar ansvaret og pliktene som er fastsatt i regelverket når det gjelder
videregående opplæring for voksne. Gjennom tilsynet skulle det vurderes
om Oslo kommune oppfyller voksnes rett til videregående opplæring etter
opplæringsloven § 4A-3, samt om kommunen har et forsvarlig system for å sikre dette,
jf.§13-10. Tilsynsrapporten finnes på www.fylkesmannen.no.

Rådgivning
Rådgivningstjenesten ved Oslo VO Servicesenter fungerer både som en førstelinjetjeneste og
som en veiledningstjeneste for andre virksomheter. Avdeling for rådgivning iverksetter ulike
informasjonstiltak og har ansvar for nettverkssamarbeid i Oslo VO. Avdelingen består av tre
rådgivere, to inntakskonsulenter som veksler mellom rådgiverfunksjon og saksbehandling for
inntaket til videregående opplæring, og en avdelingsleder.

Informasjonssenteret
Informasjonssenteret er et lavterskeltilbud der besøkende kan få veiledningssamtale uten
timeavtale. Senteret er åpent fire dager i uken hvorav én kveldsåpen dag. De fleste som kommer
til rådgivning, ønsker veiledning i forbindelse med innsøkning til videregående opplæring og
grunnskole for voksne. Mange med innvandrerbakgrunn ønsker også veiledning om godkjenning
av utenlandsk utdanning og mulighet for videre kvalifisering. Rådgiverne bistår med informasjon
og veiledning om utdanningsvalg, både i og utenfor Oslo Voksenopplæring og henviser videre til
andre godkjenningsinstanser der det er aktuelt.
I tillegg til drop in-samtaler i informasjonssenteret gjennomføres det også veiledningssamtaler
med timeavtale. I 2010 ble det gjennomført en del planlagte samtaler der veiledningsverktøy og
veiledningsmetodikk for karriereveiledning ble prøvd ut systematisk.
Antall besøkende i infosenteret per uke 2009 2010
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I 2010 besøkte 3338 personer informasjonssenteret
for å få en samtale med en rådgiver. Antall
veiledningssamtaler per uke var i gjennomsnitt 65,
med en del variasjon gjennom året. I mars var
pågangen markant større enn i resten av året
grunnet søknadsfristen til grunnskole og
videregående opplæring 15. mars. Søknadsfristen
15. november slo også ut på antall besøkende.
Besøkstallet var noe lavere i 2010 enn i 2009.
Dette er trolig et resultat av at det har vært satset
på å nå ut bedre med informasjon, blant annet på egen nettside, gjennom informasjonsmøter med
samarbeidspartnere og ved innføring av elektronisk søknadsskjema. Det er også naturlig å se den
moderate nedgangen i besøkstall i sammenheng med økning i antall henvendelser på telefon og
e-post.

Telefon og e-post
Rådgivningstjenesten har en vakttelefon som er bemannet daglig i kontortiden. En relativt stor
andel av telefonhenvendelsene kommer fra Nav, Navs tilbydere, attføringsbedrifter,
kriminalomsorgen, programrådgivere i introduksjonsprogrammet, og ulike kvalifiseringstiltak i
bydelene. Disse gjelder for det meste spørsmål om realkompetansevurdering, rettigheter til
videregående opplæring og forhold i tilknytning til innsøkning. Dette kan tyde på at det er et
behov for informasjon og kunnskap om utdanningstilbud og regelverk som gjelder
voksenopplæring.
Rådgivningstjenesten har en egen e-posttjeneste,. Alle henvendelser blir så langt det er mulig
besvart neste arbeidsdag. Funksjonen ble opprettet høsten 2009, og et økende antall henvendelser
i løpet av 2010 tyder på at tjenesten nå har blitt bedre kjent. I løpet av året ble 626
e-posthenvendelser besvart. De fleste henvendelsene gjelder spørsmål om videregående
opplæring og godkjenning av utenlandsk utdanning.

Samarbeid og informasjon eksterne
Rådgivningstjenesten fikk gjennom året jevnlig henvendelser fra virksomheter som ønsket
informasjon om utdanningsmuligheter for voksne. Dette kan være attføringsbedrifter, tilbydere
av tjenester for Nav, privatskoler og tilbydere av norskkurs. I 2010 gjennomførte
rådgiveravdelingen veiledning for ulike virksomheter, både på senteret og i form av eksterne
besøk.

www.velkommenoslo.no
Rådgiveravdelingen har ansvar for innhold og drifting av nettportalen www.velkommenoslo.no.
Portalen ble opprettet som en del av informasjons- og rådgivningsprosjektet (KVAPRO/IRPRO)
i Oslo kommune i 2001. Målgruppen for velkommenoslo er nyankomne innvandrere i Oslo, og
på sidene finnes informasjon om blant annet veier til utdanning og kvalifisering. I tillegg til den
norske versjonen er det en engelsk versjon av sidene. Vedlikehold og oppdatering av portalen er
et kontinuerlig arbeid.
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Informasjon på kurs i samfunnskunnskap
Avdeling for 50 timer samfunnskunnskap har ansvar for kurs i samfunnskunnskap for
innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven. Det er et mål at alle kurs skal få besøk av en
rådgiver som orienterer om ordninger for godkjenning av utdanning, utdanningssystemet og
muligheter for utdanning i Norge. Rådgiverne gjennomfører så langt det er mulig klassebesøk i
samarbeid med avdeling for samfunnskunnskap.

Jobbsøkerkurs
Høsten 2010 gjennomførte Oslo VO Rosenhof i samarbeid med Servicesenteret et kurs om
jobbsøking. Målgruppe for kurset var deltakere i norskopplæringen ved Rosenhof VO med god
utdanningsbakgrunn. Kurset var et pilotprosjekt og ble gjennomført over fire uker med én
kursdag per uke. En rådgiver ved Servicesenteret hadde ansvar for faglig innhold og
gjennomføring, mens en rådgiver ved Rosenhof VO sto for rekruttering av deltakere og praktisk
tilrettelegging.

Yrkesfagmesse
Et viktig informasjonstiltak for rådgivningstjenesten er den årlige
yrkesfagmessen for voksne. Messen ble arrangert på Sogn
videregående skole i begynnelsen av februar, i samarbeid med
Sogn, avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten og Fagskolen
i Oslo. Målgruppe er potensielle søkere til yrkesfaglig
utdanningsprogrammer i videregående opplæring for voksne i
Oslo. Representanter for de ulike yrkesfagene var representert med
informative stands, og Oslo VO Sinsen deltok med informasjon
om fellesfag og grunnskole for voksne.

Rådgivernettverk
Avdeling rådgivning leder et internt fagnettverk for rådgiverne i Oslo VO. Nettverksmøtene er en
arena for informasjonsutveksling og faglig samarbeid. I løpet av 2009 ble det arrangert fire
samlinger i nettverket.

Internasjonalt perspektiv
Rådgiveravdelingen ved Servicesenteret legger vekt på å ha et internasjonalt perspektiv i arbeidet
med karriereveiledning. I Europeisk sammenheng er det et sterkt fokus på livslang læring og på å
øke deltakelsen av underrepresenterte grupper i utdanning. Oslo er Norges største by med store
utfordringer når det gjelder integrering generelt og kvalifisering av marginaliserte grupper
spesielt. En naturlig del av avdelingens arbeid er derfor å følge med på og søke å delta i den
faglige utviklingen på områdene livslang læring og inkludering i europeisk sammenheng.
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50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår
I 2010 gjennomførte avdeling for
samfunnskunnskap til sammen 91 kurs i skolens
ferier, og på kveldstid i vår- og høstsemesteret. I
vinterferien samt første kursuke i juni ble ”gamle”
og ”nye” kurs kjørt parallelt, slik at det til sammen
ble organisert 107 kursuker. Til sammen var det
2218 deltakere på kurs, hvorav 313 var påmeldt fra
andre kommuner. Rundt 115 lærere er tilknyttet
avdelingen.

År

Elever

Kurs

2006

921

58

2007

1352

82

2008

1739

111

2009

2394

94

2010

2218

91

Albansk
Amharisk
Arabisk
Bengali
BSK*
Bulgarsk
Burmesisk
Dari
*bosnisk/serbisk/kroatisk

Etter en omorganisering høsten 2009 hadde de
regionale VO-sentrene egne kurstilbud på kveldstid:
grunnet stor pågang hadde ikke Servicesenteret
kapasitet til å tilby kurs i forhold til etterspørsel.
Ettersom antallet personer i NIR (personer med rett
og/eller plikt) er på vei ned, har Servicesenteret igjen
ansvar for alle samfunnskunnskapskurs i Oslo fra
januar 2011. Det ventes derfor ingen nedgang i
kurstilbudet i 2011.

Undervisningsspråk i 2010
Engelsk
Nepalesisk
Farsi
Oromo
Gresk
Pashtu
Hindi
Portugisisk
Indonesisk
Punjabi
Khmer
Polsk
Kinesisk
Russisk
Kurdisk
Somalisk

Spansk
Tagalog
Tamil
Thai
Tigrinja
Tyrkisk
Urdu
Vietnamesisk

Avdelingen har samarbeidet med VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk og med Oslo
Kemnerkontor i utarbeidelsen av digitalt undervisningsmateriale om skatt og arbeidsliv
(2009/2010). Materialet ble prøvd ut som pilot i to klasser i juni, og brukes nå nasjonalt, både i
samfunnskunnskap og norskopplæring. Flere lærere deltok på etterutdanningskurs i regi av VOX
om arbeid og arbeidsliv i september.
Avdeling for samfunnskunnskap skal også samarbeide med VOX om et nasjonalt kurs innenfor
læreplanens2 tema om helse, som gjennomføres i mars 2011.
Avdeling for 50 timer samfunnskunnskap består av tre fast ansatte medarbeidere og en
midlertidig ansatt i 50 prosent stilling. Avdelingen har en vakttelefon som er bemannet daglig fra
kl 09.00 til kl 15.00 og egen e-posttjeneste for publikum.

2

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrer (2005)

19

Digitale tester
Servicesenteret disponerer tre datarom med ca 20 pc-er på hvert rom. Disse brukes først og
fremst til digital testing i forbindelse med inntak.
En søker til norskopplæring som har passert nybegynnernivå, gjennomfører etter inntakssamtalen
en nivåtest i norsk. På grunnlag av resultatet får vedkommende tilbud om kurs med riktig
startnivå.
Servicesenteret har siden 2007 testet søkere på spor 2 og 3 med digitale norsktester. I 2009/2010
ble det i samarbeid med lærere fra Oslo VO Smedstua utviklet en digital test for spor 1-deltakere.
Dette er deltakere med lite eller ingen utdanning, og meget svake leseferdigheter. De trenger
derfor en tilrettelagt test for å få kartlagt deres ferdighetsnivå. Den digitale spor 1-testen blir tatt i
bruk i 2011.
Digitale tester brukes også i forbindelse med inntak til grunnskole og videregående opplæring,
for å kartlegge søkernes kunnskapsnivå og legge til rette for riktig progresjon. Mange av søkerne
til disse opplæringstilbudene testes på inntil tre fagområder: norsk, matematikk, engelsk.
Gjennomførte tester for inntak
Oslo VO
Norsk
Matematikk
Engelsk

2008

2009

2010

3088
1073
1057

3907
1324
1314

3813
1319
1320

Tabell: Digitale tester Oslo VO

Servicesenteret selger også testtjenester, blant annet til Utdanningsadministrasjonen, som tester
minoritetsspråklige ungdommer for inntak til grunnskole og videregående opplæring, Sofienberg
videregående skole, som har et grunnskoletilbud for minoritetsspråklige ungdommer, samt
Helse- og velferdsetaten, som kjøper norsktesting for inntak til sine helsefagarbeiderkurs.
Digitale tester, salg til eksterne kunder
Salg av testing
Norsk
Matematikk
Engelsk

2008
314
277
113

20

2009
631
526
291

2010
655
562
291

Privatisteksamen
Økningen man har sett i antall oppmeldte til privatisteksamen de siste årene, fortsatte i 2010. Den
markante økningen fra 2009 til 2010 var ikke uventet, ettersom eksamen etter Reform 94 ble
arrangert for siste gang våren 2010. Oppmeldingen til høsteksamen 2010 var første gang med
eksamen bare etter læreplanverket for Kunnskapsløftet. Likevel økte antall oppmeldinger med 15
prosent fra høsten 2009 til høsten 2010. Totalt ble 34 446 eksamensprøver for privatister
gjennomført i 2010.
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Antall personer som trakk kølapp til privatistkontoret i 2010
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Utvikling i antall oppmeldte til privatisteksamen i Oslo 2008-2010
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Oppmeldingstallene innebærer en tilsvarende pågang med hensyn til henvendelser, i hovedsak
per e-post, telefon og personlig oppmøte. Sommeren 2010 ble konsulentfirmaet Karabin innleid
for å gjennomføre en organisasjonsanalyse. Høsten 2010 ble det med utgangspunkt i analysen
satt i verk en del organisatoriske endringstiltak med hensyn til arbeidsrutiner som følge av funn i
organisasjonsanalysen. Blant tiltakene kan nevnes at det ble brukt bare ett eksamenslokale per
eksamensdag ved skriftlig eksamen. I tillegg ga nye rutiner ved forberedelse av utsending av
eksamensoppgaver og lister samt pakking av besvarelser ved skriftlig eksamen en god
rasjonaliseringsgevinst.
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I forbindelse med gjennomføring av muntlig eksamen ble det høsten 2010 utviklet og
implementert et karakterregistreringssystem i Skolearena (IST) slik at sensorene ved pålogging
kan registrere karakterer digitalt fra eksamenslokalene. Karakterene blir så direkte overført til det
skoleadministrative systemet SATS. Slik rasjonaliseres bort en betydelig mengde manuell
registrering av karakterer i SATS.

Skriftlig eksamen Arena, Lillestrøm 30. november 2010

Utfordringene ved å holde driftskostnader innenfor de rammene inntektene fra prøveavgiften gir,
er økende. Dette henger dels sammen med at mange eksamensdager for skriftlig eksamen har
svært mange kandidater, fra 1000 til over 2000 kandidater per dag. Dette krever eksamenslokaler
med stor kapasitet, noe som bidrar til økte kostnader.
I tillegg er tidsrammen for muntlig eksamen så trang at en organisering av muntlig eksamen med
eksamenspartier med optimalt antall kandidater i mange tilfeller er krevende. Videre øker antall
oppmeldte i fag med nye og ressurskrevende eksamensformer, og da særlig på Vg1 og Vg2
yrkesfag med muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Den siste har en tidsramme på inntil fem
timer. Antall kandidater som søker om særskilt tilrettelegging av eksamen ikke bare øker, men
tilretteleggingstiltakene det søkes om, er stadig mer omfattende og ressurskrevende. Særlig
gjelder dette kandidater som søker om alternative eksamensformer (skriftlig for muntlig, muntlig
for skriftlig), eget rom med mer.
Privatistkontoret leverte også i 2010 tjenester av meget høy kvalitet og med svært få klager.
Likefullt er kvalitetssikring, særlig av oppgaveproduksjon, sensur og eksamensgjennomføring av
lokalt gitt eksamen, en betydelig utfordring for Privatistkontoret.
Selv om eksamen etter Reform 94 nå er historie, er det fremdeles mange som skal skjøte på
kompetanse ervervet i Reform 94 med fag etter Kunnskapsløftet for å oppnå studie- eller
yrkeskompetanse eller få et fullstendig vitnemål. I tilknytning til dette opplever Privatistkontoret
en betydelig pågang fra kandidater som trenger råd og veiledning i et komplisert regelverk for
overgangsordninger i en kompleks tilbudsstruktur.
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Informasjonsarbeid
Hovedmål for informasjonsarbeidet
Oslo Voksenopplæring Servicesenter har en vedtatt strategi for informasjons- og
kommunikasjonsarbeidet som bygger på Oslo kommunes informasjonsprinsipper.
Målet med informasjonsarbeidet er:
Oslo Voksenopplæring Servicesenter har et godt omdømme.
Informasjon formidles raskt, regelmessig og til riktig tid.
Oslo Voksenopplæring Servicesenters nettsider er oversiktelige, oppdaterte og har
informasjon som er relevant for de ulike målgruppene
Oslo Voksenopplæring Servicesenter er åpen for tilbakemelding fra omgivelsene og
håndterer klager og kritikk på en profesjonell måte.
Enkeltvedtak fattes i henhold til god forvaltningsskikk
Oslo Voksenopplæring Servicesenter gir god informasjon om opplæringstilbudene:
søkerprosess, tilbud og sluttkompetanse for å gi søkeren grunnlag for egne valg.
Oslo Voksenopplæring Servicesenter har et koordinerende ansvar for informasjonsarbeidet i Oslo
Voksenopplæring. Koordineringsansvaret betyr å ha oversikt over brosjyrer, informasjon på
nettet, kampanjer, informasjonsmøter med eksterne med mer.

Informasjonsmøter
I 2010 ble det gjennomført to informasjonsmøter for eksterne samarbeidspartnere, ett med tema
grunnskole og videregående opplæring og ett med tema spesialundervisning og norskopplæring.
Det deltok rundt 70 personer på hvert av møtene, de fleste fra Nav.

Brev til personer omfattet av introduksjonsloven
Personer som er omfattet av introduksjonslovens regler om rett, rett og plikt eller plikt til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap, finnes i NIR. Plikten er knyttet til å kunne søke
permanent oppholdstillatelse.
Servicesenteret sender ulike brev til personer omfattet av introduksjonsloven. En type brev er til
personer med plikt, for å informere om reglene for opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og
om Oslo VOs tilbud. Et annet brev går til personer med rett og plikt som har vært i Norge i opp
til et år, men som ikke har søkt norskopplæring. Det tredje brevet er til personer med rett og plikt
som ikke har gjennomført 300 timer opplæring, og der det er rundt seks måneder til fristen for å
få gratis opplæring går ut. I 2010 sendte Servicesenteret ut ca. 2500 brev.
Det er et mål for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) at 80 prosent av personer med
rett og plikt til opplæring i henhold til introduksjonsloven skal ha fått vedtak om inntak til
opplæring i norsk og samfunnsfag, eller fritak for opplæring, i løpet av det første året etter
registrering i NIR. Resultatet i Oslo for 2010 var 92 prosent.
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Brosjyrer
Oslo VO Servicesenter har ansvaret for å lage fellesbrosjyrer om tilbud og regelverk. Hvert
enkelt senter lager i tillegg informasjonsbrosjyrer om eget senter.
Følgende brosjyrer/flyere finnes med norsk tekst
Grunnskole
Videregående opplæring
Spesialundervisning
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
50 timer samfunnskunnskap på deltakerspråk
Flyer om Oslo VO Servicesenter
Flyer om privatisteksamen
Flyere om rettigheter til norskopplæring
I tillegg finnes følgende med tekster på norsk, engelsk og 12 andre språk
Informasjon om norskopplæring
Regler for norskopplæring for asylsøkere

Web
Oslo Voksenopplæring Servicesenter har ansvar for tre hjemmesider. www.oslovo.no er
fellessiden som gir informasjon om tilbudene i Oslo Voksenopplæring. Det pågår et kontinuerlig
arbeid med å gjøre hjemmesidene mer leservennlige, kvalitetssikre det faglige innholdet og
oversette den viktigste informasjonen til engelsk.
Totalt antall besøk
Unike besøkende Prosent nye besøk Antall land
2010
2010
www.oslovo.no
149 942
55 481
35 prosent
121
www.english.oslovo.no
6 056
3 973
65 prosent
102

www.velkommenoslo.no er utviklet for at innvandrere og nettverket rundt skal kunne finne
informasjon om godkjenningsordninger, utdanningsveier, norskopplærings- og
kvalifiseringstilbud så effektivt som mulig, og samlet på ett sted.
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Prosjektet ”Krafttak for norskopplæring”
Utdanningsetaten i Oslo kommune satte høsten 2008 i gang et treårig prosjekt, ”Krafttak for
norskopplæring”, med tre hovedmålsettinger: Økt rekruttering av innvandrere til norskopplæring,
bedre kvalitet i opplæringen, og økt gjennomstrømming og fullføring i opplæringen. Prosjektet
skal også styrke det regionale samarbeidet mellom bydeler og voksenopplæringssentre om
introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og innvandrere og om kvalifiseringsprogram.
Alle hovedmålsettingene er delt i delmål.
Oslo Voksenopplæring Servicesenter deltar blant annet i delprosjektet som går ut på å øke
rekrutteringen til norskopplæring. Tiltaket ble avsluttet og gikk over i drift høsten 2010.
Målrettet arbeid gjennom kampanjer, besøk og informasjonsmøter hos over 40 frivillige
organisasjoner og menigheter, deltakelse på seminarer og arrangementer, reklame og deltakelse i
direktesendte programmer i innvandrerradioer, annonser på nettsider og i aviser, plakater i 30
leskur på bussholdeplasser samt informasjonsstand på ulike arrangementer er en del av tiltakene
som har gitt gode resultater.
Prosjektet har åpnet nye veier for å nå ut til minoritetsmiljøene. Mange miljøer kjenner til Oslo
Voksenopplæring Smedstua, Skullerud eller Rosenhof, men ikke til hvordan Oslo VO er
organisert og hvilke tilbud som finnes. Tilbakemeldinger fra innvandrermiljøene viser at det er
stor interesse for voksenopplæringstilbudene og ønske om videre samarbeid.

Besøk til innvandrerorganisasjoner fordelt på land og type organisasjoner i 2010
Land/sted
Religiøs
Ikke religiøs
Antall til stede på møtene
Antall stand
1
Kurdistan
2
Kulturmesse – over 600
Enhet for mangfold og
integrering
6
500
5
Sri Lanka
3
150
Bangladesh
1
30
Somali
3
200
India
2
100
Kina
1
200
Nigeria
1
5
Pakistan
2
3
1600
1
Tyrkia
2
Messe – over 500
Chile
1
200
Togo
1
3
Flerkulturell
3
12
Over 1600
Eriteria
1
50
Ghana
1
3
Seminar/konferanser
Over 1000
15
5
Festivaler
6
Over 3000
27
SUM
5
46
Over 9140
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Regnskap, budsjett og avvik
Art

Regnskap 2010

Totalt budsjett Opprinnelig budsjett

Avvik

12874 Oslo VO Servicesenter

4 299 591,00

5 632 000,00

3 672 000,00

1 332 408,00

12879 Privatistkontoret

13 209 942,00

10 751 000,00

7 328 000,00

-2 458 942,00

Kostnadssted 12874
Regnskapet for 2010 viser at Oslo Voksenopplæring Servicesenter hadde et mindreforbruk. Dette
skyldes flere forhold, blant annet mindre bruk til ekstrahjelp og mindre utgifter enn budsjettert til
utvikling av digitale tester.

Kostnadssted 12879
Regnskapet for 2010 viser at Privatistkontoret hadde et merforbruk. Dette skyldes økte utgifter til
avlønning av sensorer og vakter ved privatisteksamen.

Driftsstyre for Oslo Voksenopplæring
Oslo Voksenopplæring har et felles driftsstyre for Oslo VO Servicesenter og opplæringsstedene
Sinsen, Rosenhof, Smedstua, Skullerud og Nydalen. Leder for Oslo VO Servicesenter er sekretær
for driftsstyret. Kari Hauge fra Oslo LO er driftsstyreleder.
Driftsstyret hadde fem møter i 2010. Viktige saker i 2010 var:
- Budsjett 2010
- Strategisk plan 2010
- Regnskap 2009
- Resultater norskprøver
- Bortfall av overgangsordningen
- Inntak
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Organisasjonskart - Utdanningsetaten
Osloskolen er delt inn i åtte skolegrupper. Hver skolegruppe ledes av en områdedirektør. I tillegg
har skolegruppen tilknyttet et støtteteam bestående av PP-rådgivere, sosionomer, logopeder og
andre spesialpedagoger. Skolegruppe H er for voksenopplæringen.
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