Oslo Voksenopplæring
Servicesenter

Årsrapport 2019

Oslo VO Servicesenter: inntak til all kommunal voksenopplæring
Hovedoppgaver:
 Ha oppdatert kunnskap om, og informere om rettigheter, plikter, muligheter
og tilbud for voksne i henhold til opplæringsloven og introduksjonsloven.
 Gi veiledning om alle typer voksenopplæring
 Informere om kravene til norsk og samfunnskunnskap for permanent
oppholdstillatelse (utlendingsloven) og til statsborgerskap (statsborgerloven).
 Vurdere retten til ulike typer opplæring for den voksne søkeren
 Administrere søknadsprosesser til norskkurs, grunnskole og videregående
opplæring gjennom inntakssamtaler, kartlegging og testing av søkere,
som gir grunnlag for inntak og nivåplassering.
 Overføre ferdig behandlede søknader til skolene i Oslo VO.
 Gi voksne søkere bistand med å søke realkompetansevurdering i fag i
videregående opplæring, og i noen grunnskolefag.
 Administrere og veilede ved innsøking til spesialundervisning.
 Veilede om, tilby og organisere kurs i 50 timer samfunnskunnskap på språk
deltakerne forstår (introduksjonsloven).
 Administrere og arrangere prøve i samfunnskunnskap på ulike språk og
statsborgerprøven for hele Oslo.
 Fatte ulike formelle vedtak i henhold til opplæringsloven og
introduksjonsloven, herunder også vedtak om fritak fra plikt til opplæring i
norsk og i samfunnskunnskap.
 Informere skolene i Oslo VO og Utdanningsetaten om behov for
opplæringskapasitet, basert på søkertall.
 Informere samarbeidspartnere om tilbudene i Oslo Voksenopplæring.
 Rådgivning, karrièreveiledning
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Oslo VO Servicesenter,
på Fyrstikktorget, Helsfyr.
På Servicesenteret er all innsøkning til offentlig voksenopplæring i Oslo.
Lett å reise til, med god offentlig kommunikasjon fra hele byen.
2019:
Sentralbord
Mandag: 9-15. Tirsdag: 10-15.
Onsdag og torsdag: 9-15. Fredag 9-12
Innsøkning til
Norskkurs, grunnskole videregående:
Mandag: 12–18. Tirsdag-onsdag-torsdag: 10-15
Inntakssamtaler er fordelt på drop-inn og bestilte avtaler
Rådgivning/karrièreveiledning mandag-torsdag
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Lederen har ordet
Servicesenteret
Oslo Voksenopplæring Servicesenter er inntakssenter for
all voksenopplæring i Oslo kommune. Oslo er både fylke
og kommune, dermed kan kommunal og fylkeskommunal
voksenopplæring samles i en organisasjon, Oslo
Voksenopplæring (Oslo VO).
Oslo Voksenopplæring tilbyr

Norsk for voksne innvandrere

Grunnskole for voksne

Spesialundervisning
for voksne

50 timers kurs i samfunnskunnskap
for voksne innvandrere

Videregående opplæring
for voksne

Rådgivning og
karrièreveiledning

Servicesenteret har en sentral koordinerende og rådgivende rolle i Oslo voksenopplæring.
På Servicesentret kan man få helhetlig rådgivning/veiledning og søke alle typer
voksenopplæring på ett sted. Både antall henvendelser og søknader viser at det er
hensiktsmessig å ha dette ene stedet å henvende seg til, og å søke voksenopplæring
gjennom, både for brukere og eksterne instanser.
Servicesenteret
behandler og vurderer
alle søknader om
Oslo VO
Oslo VO
opplæring for hele Oslo
Helsfyr
Rosenhof
VO, fatter vedtak i
henhold til gjeldende
Oslo VO
lovverk, og distribuerer
Servicesenter
Quo Vadis
søknadene til de ulike
Oslo VO
sentrene.
Sinsen
Oslo VO
Nydalen

Oslo VO
Skullerud

Kuben

Senteret gir også
generell informasjon
om voksenopplæring og
opplæringsrettigheter.
Vi gir rådgivning om videregående opplæring, vurdering av utenlandsk utdannelse og hvilke
valg som må tas for å oppnå en ønsket sluttkompetanse. Fra høsten 2019 tilbyr vi også
karrièreveiledning i Karriere Oslo, som er et prosjekt i partnerskap med bl.a. NAV fylke.
Innsøkning til voksenopplæringen
Personer med innvandrerbakgrunn er den største gruppen som søker om voksenopplæring.
Av kommunene i Norge har Oslo høyest andel innvandrere, rundt 25 % av befolkningen, over
30 % hvis man regner med norskfødte med innvandrede foreldre.
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Antall søknader til norskopplæring i Oslo VO i 2019 er omtrent som i 2018, til grunnskole og
spesialundervisning for voksne har tallet gått litt ned, til videregående opplæring noe opp.
Samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven
Ut fra introduksjonsloven er avsluttende prøve i norsk og prøve i samfunnskunnskap (på
valgfritt språk) obligatorisk for personer med rett og plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap med første oppholdstillatelse fra 1. september 2013.
Fra 2017 er det obligatorisk å dokumentere kunnskaper i både norsk og i samfunnskunnskap
ved søknad om statsborgerskap (statsborgerloven). Både bestått prøve i samfunnskunnskap
på norsk og statsborgerprøven er godkjent dokumentasjon av kunnskap om samfunnet.
Avdeling for kurs og prøver i samfunnskunnskap på Servicesenteret er ansvarlig for
gjennomføring av både samfunnskapsprøven og statsborgerprøven i Oslo. Basert på
etterspørsel arrangerer avdelingen prøvene et økende antall ganger år for år.
Antall kandidater som tar samfunnskunnskapsprøve har økt fra under fem hundre i 2015 til
over to tusen per år de siste tre årene. Antallet statsborgerprøver i 2019 var 1335, litt flere
enn i 2018. (For ordens skyld: det er UDI som behandler søknader om statsborgerskap.)
Samarbeid og prosjekter
Tidlig og helhetlig kartlegging er stikkord i trepartssamarbeidet mellom bruker, NAV og
Voksenopplæringen, der kartleggingen også vektlegger brukernes ikke-formelle kompetanse
i form av egenskaper og ferdigheter. I 2019 har vi hatt et prosjektsamarbeid i
Groruddalsatsningen, delprogram sysselsetting, om dette. Vi er også med i flere EUprosjekter om kartlegging av innvandreres medbrakte kompetanse og veiledning for arbeid i
deres nye hjemland.
Avdeling for inntak til norsk og grunnskole ved Servicesenteret er involvert i flere prosjekter
der modulstrukturert forberedende voksenopplæring (FVO) er under utprøving, og i et
prosjekt der man vurderer nye måter å organiserer grunnskoleopplæring for voksne.
Les mer under «Prosjekter og samarbeid» lenger ut i denne rapporten.
Karrière Oslo
Høsten 2019 ble Karriere Oslo etablert som et prosjekt i partnerskap med bl.a. NAV fylke.
Karriere Oslo er i Servicesenterets lokaler, og vi kan nå tilby et bredere spekter innenfor
rådgivning og karrièreveiledning. Karrièreveilederne jobber sammen med senterets øvrige
rådgivere. Karriere Oslo har egen nettside, karriere.oslo.no, der man også bestiller
råd/veiledningssamtaler. Veiledningen er gratis.
Les mer under «Rådgivning/Karrière Oslo» lenger ut i dette skrivet.
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Veien videre i 2020
Justeringer av lovverket for voksenopplæring
Mulige endringer i lovverk som regulerer voksenopplæringen, finner vi både i forslag til ny
integreringslov som skal erstatte dagens introduksjonslov, og i høring til ny opplæringslov.
I høringen til ny integreringslov sier regjeringen: "Vi ønsker et mer tilpasset tilbud til den
enkelte, og åpner for at lengden på introduksjonsprogrammet kan variere fra tre måneder
og opptil fire år, avhengig av hva slags utdanning og kompetanse man har med seg fra
hjemlandet og hva som skal være den enkeltes sluttmål.» Dette vil påvirke tiden
introduksjonsprogramdeltagere kan få gratis norskopplæring. Regjeringen foreslår
maksgrense for gratis opplæring i norsk på 3 år, mot fem år nå, og individuelle frister for
gratis opplæring ut fra den enkeltes utdannelse og mål for norskopplæringen. Hvis disse
forslagene blir vedtatt, vil det påvirke både inntaksrutiner og planlegging av kurs i
Voksenopplæringen.
Regjeringen foreslår at personer i målgruppen for introduksjonsprogram får rett og plikt til
karrièreveiledning og kompetansekartlegning. Tilsvarende er det i høringen til justert
opplæringslov forslag om å lovfeste tilbudet om karrièreveiledning for voksne i
fylkeskommunen. Dette er helt i tråd med Karriere Oslo og Servicesenterets syn.
I 2020 vil det fortsatt ha høy prioritet i Oslo VO/på Servicesenteret å videreutvikle digitale
verktøy i vår samhandling med publikum. Stikkord er
forhåndsbestilling av timer til inntakssamtaler og til
rådgivning/karrièreveiledning, elektronisk innsøkning til
videregående opplæring, veiledning via nett og digitalt postog arkivsystem. Voksenopplæringen/UDA arbeider også med å
forbedre testverktøyet i norsk som brukes ved inntaks- og
underveisvurdering.
Vi vil fortsatt bestrebe oss på å gi den enkelte søker god service og kunnskapsbasert
veiledning. Likebehandlingsprinsippet og Oslo kommunes verdier:
BRUKERORIENTERING - REDELIGHET - ENGASJEMENT OG RESPEKT,

ligger til grunn i vårt arbeid med både mennesker og saksbehandling.
Vi vil fortsette å forbedre og utvikle våre tjenester også i lys av den internasjonale trenden
med et utvidet syn på hva kompetanse er.
Et annet perspektiv er at denne årsrapporten skrives i en tid som er preget av koronaviruset. Vi antar at veiledning og opplæring av voksne vil bli enda mer etterspurt og
nødvendig i tiden som kommer post korona.
Oslo, april 2020

Aina I. Weidal
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Resepsjon/kontoravdeling
For de fleste brukere er resepsjonen på Servicesenteret det første praktiske møtet med Oslo
Voksenopplæring. Her avklares personens formål med besøket, som
kan være en avtalt samtale, generell informasjon, dokumentasjon av
timer, levering av fritakssøknad eller andre søknader, info om 50 timer
samfunnskunnskapskurs eller spesialundervisning. De som skal søke
opplæring, blir henvist til spesialiserte inntaksmedarbeidere eller
rådgivere for registrering og inntakssamtaler. De fleste tar også en
plasseringstest i norsk. Søkere til grunnskole eller videregående tar som
regel også plasseringstester i ulike fag.
I løpet av 2019 har Servicesenteret lagt opp til at mange flere
inntakssamtaler til norskkurs, grunnskole samt
rådgivning/karrièreveiledning/inntak til videregående opplæring har blitt bestilt på nett i
forkant.
I 2019 ble det trukket 13 176 «kølapper» i resepsjonen. Det tilsvarer omtrent hele
befolkningen i Vestre Toten kommune. Bestilte avtaler er inkludert i tallet. I 2019 var det et
snitt på rundt 57 besøkende per arbeidsdag. (Basert på 230 arbeidsdager pr år).
Antall kølapper trukket per måned i 2019
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Resepsjon
Inntak
Rådgivning
Samf.kunnskap

Figuren viser alle henvendelsene til resepsjonen og fordeling av de besøkendes ønsker videre. «Inntak» er til
norskopplæring, grunnskole og spesialundervisning. «Rådgivning» i 2019 er i hovedsak søkere til videregående.
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Antall kølapper trukket i resepsjonen per måned 2016-2019
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Henvendelser per telefon og e-post
I 2019 ble sentralbordet oppringt 17 216 ganger, rundt 74 ganger hver arbeidsdag. I 2018 var
det rundt to og et halv tusen flere samtaler enn i 2017, mens det er en nedgang i 2019. Dette
kan ha sammenheng med at flere funsjoner, som å bestille avtaler, er digitalisert (se videre).
Fordeling av innkommende telefoner fra sentralbordet til de respektive avdelingene
2017 - 2019
Tabellen under viser de samtalene som ble satt over fra sentralbordet. Sentralbordet setter
over rundt tolv tusen av disse til de respektive avdelingene. I tillegg kommer mange samtaler
direkte til avdelingene.
Telefoner
2017-2019

Sentralbord

Avd. for kurs og prøver i
samfunnskunnskap

Rådgivning/
VGO

Inntak norsk
og grunnskole

2017

19 041

3 405

3 722

3 807

2018

20 468
17 216

3 744

4 161

4 078

5 593

4 227

3 634

2019
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Fordeling av innkommende telefonsamtaler pr. måned 2019
Telefoner
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt for
2019

Sentralbord
2614
1947
1338
1307
1371
1408
417
2134
1637
1301
1053
689
17216

Avd. for kurs og prøver i
samfunnskunnskap
627
490
434
468
469
597
312
629
515
412
396
244
5593

Rådgivning/
VGO
671
601
425
307
338
301
65
530
374
240
237
138

Inntak norsk og
grunnskole
486
286
234
247
238
253
65
536
430
379
325
155

4227

3634

Innkommende telefonsamtaler gjennom året, 2019
3000
2500
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Sentralbord

1500

Samfo

1000

Råd
Inntak

500
0

Servicesenteret mottar i tillegg mye e-post, som besvares av den aktuelle avdelingen. Under
vises oversikt over to hovedtyper e-post, om hhv. norskopplæring/fritak fra plikt og om
videregående/rådgivning.
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Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Totalt

Norsk/Fritak
2018
90
69
57
90
49
62
59
81
71
132
39
18
817

Norsk/Fritak
2019
85
95
46
47
53
45
25
112
93
71
69
56
797

VGO/Rådgivning
2018
112
176
104
100
103
210
101
162
129
82
68
62
1409

VGO/Rådgivning
2019
185
161
120
107
124
179
146
174
83
51
119
74
1523

Antall e-poster om fritak og rådgivning er omtrent det samme i 2018 og 2019.
Svingningene i antall henvendelser via telefon, e-post eller personlige besøk gjennom året
gjenspeiler «høysesongene» på de ulike avdelingene. Avdeling for 50 t samfunnskunnskap
har stor pågang i forkant av kursene som holdes i vinter-, sommer- og høstferien. Toppen i
antall henvendelser om rådgivning i januar knyttes til hovedsøknadsfristen til videregående
opplæring 1. februar (endret i 2017, fra 1. mars), da mange søkere til videregående ber om
en samtale med rådgiver, slik Servicesenteret oppfordrer til. De høye tallene i august skyldes
for det meste innsøking til norskkurs. Til tross for at det informeres om at det er mange
inntak til norskkurs gjennom året, er det fortsatt mange som søker i august/september.
Søknadsfristen til videregående 1. oktober for oppstart i januar påfølgende år, og fortsatt
stor etterspørsel etter norskkurs, forklarer de mange henvendelsene i september.
Om fritak: se lenger ut i teksten.
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Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Lovgrunnlag for norsk og samfunnskunnskap
De fleste innvandrere som
kommer til Norge har behov for
å ta norskkurs. Regelverket for
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere er fastsatt i introduksjonsloven med
forskrifter. Opplæringen må ses i sammenheng med
de ulike kravene til kunnskap i norsk og i
samfunnskunnskap ved søknad om permanent
oppholdstillatelse og statsborgerskap i hhv.
utlendingsloven og statsborgerloven med forskrifter.
Regelverket i introduksjonsloven er komplekst, under
stadig endring, og med ulike regler for ulike grupper
og ulike regler for like grupper som har ankommet
Norge til ulike tidspunkt. Introduksjonsloven definerer hvem som har rett og plikt eller plikt
til opplæringen i norsk og i samfunnskunnskap, ut fra ulike typer oppholdstillatelser, botid,
alder og nasjonalitet.
Rett gir gratis opplæring, begrenset av alder, 3000 timer, nivå B1 i norsk (for de fleste) og
tidsfrister.
Plikt er knyttet til ulike krav til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent
opphold, og inkluderer også plikt til prøver for mange. Personer med plikt uten rett må
betale for opplæring.
Regelverket bestemmer antall obligatoriske timer og behovsprøvede timer, tidsfrister for
gratis norsk, regler for ulike aldersgrupper, regler for hvem som har obligatoriske prøver og
for fritak fra plikt til opplæring og prøver.
Forenklet sagt får flyktninger, deres familiegjenforente og familiegjenforente med norske
borgere rett og plikt. Mange familiegjenforente med personer som har permanent opphold,
kan også få rett og plikt (spesielle regler).
Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU/EØS og deres familiegjenforente har plikt.
Innvandrere med lang botid må betale for norskkurs fordi de kom til landet før
introduksjonsloven ble gjeldende, eller fordi deres tidsfrist for gratis opplæring har gått ut.
Personer med opphold iht. EU/EØS-reglene er ikke omfattet av introduksjonsloven og har
dermed ingen plikt til å ta norskkurs/dokumentere norskkunnskaper. Hvis de ønsker
norskkurs, må de betale dette selv.
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Introduksjonsprogram
Introduksjonsprogrammet er regulert i introduksjonsloven og er i hovedsak for nyankomne
flyktninger som har behov for kvalifisering, og deres familiegjenforente. Programmet er på
fulltid i opptil to år. De aller fleste som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet,
har også rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Hovedelementene i
introduksjonsprogrammet er opplæring i norsk og samfunnskunnskap, fag fra grunnskole
eller videregående, og andre tiltak som forbereder til videre utdannelse eller arbeid, kan
inngå i programmet. Oslo VO er ansvarlig for opplæring i norsk og samfunnskunnskap og
eventuell grunnskole/videregående opplæring for dem som går på programmet i Oslo, mens
bydelene er ansvarlig for resten av programmet.
Oslo planla å bosette 250 flyktninger i 2019, dette målet ble nesten nådd (Kilde: IMDi).
Flyktningene utgjør 4,4 % av befolkningen i Norge pr mai 2019. Omtrent en av fire
flyktninger som reiser fra opprinnelig bosetningskommune, flytter til Oslo. Imidlertid utgjør
flyktningene en liten andel av innvandrere i Oslo, de nye bosatte flyktningene i 2018
utgjorde 0,5 promille av byens befolkning. Innvandrerbefolkningen totalt utgjør rundt 25 %
av befolkningen i Oslo. Kilde: SSB
Norskkursene i Oslo VO, inntak og tilbud
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er basert på
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere, som er en forskrift til introduksjonsloven.
kunnskap om samfunnet inngår i norskopplæringen, men
det er også et eget 50 timers kurs i samfunnskunnskap. Les
mer om våre kurs i samfunnskunnskap lenger ut i denne
årsmeldingen.
Alle søkere til norskkurs i Oslo VO får en inntakssamtale, og de fleste søkerne tar en
plasseringstest for å finne riktig kursnivå. En viktig oppgave ved inntaket på Servicesenteret
er å avklare søkeres eventuelle rettigheter, plikter, frister for gratis kurs med mer ut fra
introduksjonsloven.
Mye av informasjonen voksenopplæringen trenger, finnes i NIR, Nasjonalt
Introduksjonsregister. NIR driftes av IMDi, integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og
inneholder et selektert uttrekk av informasjonen i DUF, det sentrale utlendingsregisteret.
Det er en utfordring for kommunene/voksenopplæringen at NIR ikke skal regnes om et
rettighetsregister, samtidig som VO er avhengig av informasjonen i NIR for å kunne vurdere
søkernes rettigheter. Vi oppdager også at en del av informasjonen i NIR er feil eller
mangelfull, og må melde supportsaker til IMDi om dette.
Oslo VO har et standardisert tilbud om norskkurs, men med variasjoner innenfor dette på de
ulike skolene. Opplæringen tilbys ved Oslo VO Helsfyr, Rosenhof og Skullerud. Skolene har
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identiske kursperioder. Vanligvis er det seks hovedinntak til kurs per år. Det tilbys kurs på
morgenen, midt på dagen og om ettermiddagen. Kursene har ulik progresjon og ulikt
timetall. På dagtid er det kurs med 12, 16, 20 eller 24 timer per uke, og 30 timer for
deltagere på introduksjonsprogram. På kveldstid tilbys kurs to ganger per uke med 8 t/uke
på spor 2 og 3 (for deltagere med middels og god skolebakgrunn), og tre ganger per uke med
12 t/uke til spor 1-deltagere (deltagere med lite eller ingen skolebakgrunn). I tillegg tilbys
nettkurs. Søkerne kan velge skole, så de fleste finner et kurs som passer praktisk for dem.
Det er en forutsetning at ønsket kurs er på riktig nivå.
Den enkelte skoles tilbud er beskrevet i brosjyrer om skolene som Servicesenteret
produserer i samarbeid med skolene, og i en prisliste slik at betalende søkere kan orientere
seg i tilbudet. På grunn av sin størrelse har Oslo VO mulighet til å tilby kurs på mange nivå og
med ulik progresjon, også til betalende søkere.
All opplæring gjennom Oslo VO er godkjent som dokumentasjon ved søknad om permanent
opphold eller statsborgerskap.

Søkerne til norskkurs i Oslo VO
I perioden 2015-2017 var det rundt tre og et halvt tusen søkere pr år, inkludert deltakere i
introduksjonsprogrammet. I 2018 var det en betydelig nedgang i antall søkere, til rundt
2 400, og omtrent samme antall i 2019.
Det har vært nedgang år for år i perioden 2014-2018 i antall personer som betaler for kurs
uten å ha plikt til det iht. introduksjonsloven. I 2019 var det omtrent like mange betalende
søkere som i året før, i overkant av 900.
Søkere til norskkurs: antall og fordeling på spor
Inntakssamtaler til norsk og grunnskole kan resultere i søknad om norsk, om grunnskole eller
at søkere ikke får tilbud pga. manglende rettigheter, eller fordi de ikke ønsker tilbud.
Oversikt over antall inntakssamtaler til norskkurs og grunnskole, og hvilke typer søknader
de fører til. (Se også Grunnskole)
2019

2018

2017

4508

4 724

5 741

Søknader Søknader Søknader
norsk
grunnskole
norsk
2 409

961

2 412

Søknader
grunnskole

Søknader
norsk

Søknader
grunnskole

1 018

3 504

957
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Søkere til norskkurs 2016-2019 fordelt på spor, antall
Spor
Spor 2
Spor 3

2016
340
2 528
734
3 602

2017
250
2 535
719
3 504

2018
155
1 622
635
2 412

2019
121
1 514
774
2 409

Spor 1:
søkere med lite eller ingen
skolebakgrunn

Søkere til norskkurs 2016-2019 fordelt på spor, prosent
Spor 1
Spor 2
Spor 3

2016
10 %
70 %
20 %
100 %

2017
7%
72 %
21 %
100 %

2018
7%
67 %
26 %
100 %

Spor 2:

2019
5%
63 %
32 %
100 %

Søkere med en del skolebakgrunn

Spor 3:
Søkere med god skolebakgrunn

Tallene er noe usikre fordi sporplasseringen kan ha blitt endret etter inntaket

Søkere til norsk, statsborgerskap

Søkere til norskopplæring, statsborgerskap
2016-2019
4000
3500
3000
2500
2000

2833

Andre land

2883

1500

EU/EØS
1847

1851

Norge

1000
500

596

477

423

403

0

174

144

142

155

2016

2017

2018

2019

Søkere fra Norge er tidligere utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap .
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Søkere til norsk, statsborgerskap
Norsksøkere 2019.
Antall, landbakgrunn

Antall

Prosent

Prosent,
summert
fortløpende

1

Norge

155

6.4%

6,4

2

Filippinene

147

6.1%

3

Pakistan

143

5.9%

4

Syria

137

5.7%

5

India

119

4.9%

6

Eritrea

74

3.1%

7

Spania

68

2.8%

8

Tyrkia

64

2.6%

9

USA

62

2.6%

10

Hellas

55

2.3%

11

Vietnam

55

2.3%

12

Polen

54

2.2%

13

Thailand

51

2.1%

14

Marokko

48

2.0%

12,5
18,4
26,1
31
34,1
36,9
39,6
42,2
44,5
46,8
49
51,1
53,1

Søkerne til norskkurs har totalt 125 ulike statsborgerskap i 2019, inkludert statsløse søkere.
Norsk statsborgerskap har nå størst andel. 1/3 kommer fra bare 6 land, 1/2 fra bare 13 land.
Søkere til norsk, fordelt på Norge, EU/EØS og andre land

Søkere til norskopplæring, statsborgerskap
Norge, EU/EØS, andre, i prosent
100%
90%
80%
70%
60%

79%

82%

76%

77%

50%

Andre land
EU/EØS

40%

Norge

30%
20%
10%

16%

0%

5%

14%
4%

2016

2017

18%

17%

6%

6%

2018

2019
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Søkere til norsk, omfattet eller ikke av introduksjonsloven, 2014-2019

Omfattet av introduksjonsloven: personer med rett, rett og plikt eller med plikt. Personer
med plikt betaler for opplæring.
Ikke omfattet av introduksjonsloven: personer uten plikt til opplæring, primært EU-borgere,
som ønsker å ta kurs og betaler for det selv.

15 % av våre søkere som er omfattet av introduksjonsloven, altså av dem som er i «NIR»kategorien i disse grafene, har plikt (uten rett), og må betale for opplæringen (217 av 1490).
Fordelingen mellom søkere som er omfattet og ikke omfattet av introduksjonsloven har vært
ganske stabil de siste årene.
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Ungdom 16-19 år som søker norskopplæring
Ungdommer mellom 16 og 19 år som trenger å lære (mer) norsk, får gjennom innsøkning på
Oslo VO et eget skoletilbud, uavhengig av om de har rett til norskopplæring ut fra
introduksjonsloven eller ikke. Dette tilbudet skal styrke norskkunnskapene deres slik at de
får forutsetninger for å klare seg gjennom videre skolegang. Tilbudet er bare for ungdom
bosatt i Oslo.
I tillegg til norskopplæring har disse ungdommene også andre skolefag. Når de har nådd et
visst nivå i norsk, søkes de videre inn på andre skoler. Noen får grunnskoleopplæring frem til
grunnskoleeksamen og kan søke videregående skole.
Kuben videregående skole har ansvar for denne opplæringen, som i 2018-2019 var på Sogn
videregående skole. Det er et bevisst valg å gi denne opplæringen på en skole som har andre
elever på samme alder.
Det har vært rundt 300 søkere i aldersgruppen 16-19 år i 2015, 2016 og 2017. I 2018 og 2019
har det bare vært rundt 180.
Norsksøkere, ungdom 16-19, omfattet av introduksjonsloven, eller ikke

Her vises fordeling av ungdom 16-19 som hhv er omfattet av introduksjonsloven (med rett
og plikt, eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap), mot søkere som ikke er
omfattet av introduksjonsloven.
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Tilsvarende i prosent. Omfattet av introduksjonsloven = med rett og plikt, eller plikt

Prosentvis fordeling i 2019 skiller seg ganske mye fra de par foregående årene: 63 % av disse
unge søkerne er ikke omfattet av introduksjonsloven, bare 37 % er. Dette kan skyldes at
mange av disse ungdommene har norsk statsborgerskap, og dermed ikke er omfattet av
introduksjonsloven. (Norske statsborgere får som hovedregel ikke gratis norskopplæring ut
fra introduksjonsloven, men det finnes altså unntak.) Samtidig har disse ungdommene med
norsk statsborgerskap av ulike grunner ikke gjennomført grunnskole i Norge og/eller har ikke
gode nok norskkunnskaper.
Norsksøkere, ungdom16-19, fordelt på område: Norge, EU/EØS, andre land
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Ungdom 16-19 år som har søkt norskopplæring,
statsborgerskap, antall
300
250

200

194

199

Andre land

150
100
50
0

100

88

EU/EØS

36

Norge

2019

48

38

58

52

36
42

2016

2017

2018

56

Forskyvningen over tid mellom dem som hhv er omfattet og ikke er omfattet av
introduksjonsloven, skyldes trolig at et økende antall ungdommer i denne gruppen har norsk
pass, selv om de ikke snakker (godt) norsk. Søkere 16-19 år med norsk statsborgerskap var
faktisk den største gruppen i 2019.

Ungdom 16-19 år som har søkt norskopplæring,
statsborgerskap, i prosent
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

65%

49%

56%

69%

Andre land
20%
20%

16%

13%

19%

18%

24%

2016

2017

2018

EU/EØS
Norge

31%
2019

Ungdommene som får eget skoletilbud, er fra 40 ulike land pr. 2019.
Men nesten 50 % av dem kommer fra bare 4 land, og snaut 60 % fra bare 6 land.
Landene med høyest
antall søkere
1
Norge
2
Eritrea
3
Somalia
4
Spania
5
Syria
6
Hellas

Antall

Prosent

56
13
11
9
9
8

31.1 %
7.2 %
6.1 %
5.0 %
5.0 %
4.4 %

Summert i
prosent
31,1
38,3
44,4
49,4
54,4
58,8
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50 timers kurs i samfunnskunnskap
50 timer kurs i samfunnskunnskap på et språk deltakeren
forstår er en del av den obligatoriske opplæringen for de fleste
innvandrere som er omfattet av introduksjonsloven. Personer
med rett og plikt ut fra introduksjonsloven får kurset gratis.
Personer med plikt (uten rett) må betale for kurset.
Kurs i Oslo VO
I Oslo blir alle kurs i samfunnskunnskap arrangert av Oslo VO
Servicesenters avdeling for kurs og prøver i
Påmelding er på Kurstorget:
https://felles.oslovo.no/samfunnskunnskap/
samfunnskunnskap. Kurs på dagtid med 25 t per uke holdes i
kurstorget/kurstorget/
skolens ferier på ulike skoler. Kveldskurs på «store»
innvandrerspråk holdes også i gjennom året på Servicesenteret. På en del språk er det
mange kurs gjennom året.
Kurs i samfunnskunnskap 2006-2019.
År
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Antall deltakere
921
1352
1739
2394
2218
1848
2074
2421
2354
1991
2282
2502
2256
1741

Antall kurs
58
82
111
94
91
89
92
112
122
82
87
105
102
78

Antall språk
17
24
29
27
32
25
30
29
28
25
25
28
25
26

I 2019 arrangerte Servicesenteret 78 kurs med 1741 deltakere. (Noen kurs går over to kalenderår.)

Fra 2006 til og med 2019 har det gått over 28 000 personer på samfunnskunnskap i Oslo VO.
Oversikt over kursspråk 2019
50 timer samfunnskunnskap. Oversikt over kursspråk 2019
Albansk
Dari
Japansk
Portugisisk Sorani
Amharisk
Engelsk
Kinesisk
Punjabi
Spansk
Arabisk
Fransk
Pashto
Russisk
Swahili
Bosnisk/Serbisk/
Hindi
Polsk
Somalisk
Tagalog
Kroatisk

Tamil
Thai
Tigrinja
Tyrkisk

Urdu
Vietnamesisk
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På grunn av det brede kurstilbudet i Oslo velger noen kommuner å kjøpe kurs av Oslo VO for
egne innbyggere som har rett til opplæringen. Deltagere med plikt som bor i andre
kommuner kan kjøpe kurs selv i Oslo VO. Rundt 220 deltagere kom fra andre kommuner i
2019, mot rundt 470 de to foregående årene.
Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap
Høsten 2013 ble det innført obligatorisk avsluttende prøve i samfunnskunnskap for
innvandrere med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap som fikk sin første
oppholdstillatelse fra og med 1. september 2013.
Læringsmålene i læreplanen for 50 timer
samfunnskunnskap styrer innholdet i prøven.
Læringsressursen samfunnskunnskap.no er på 22
språk (pluss bokmål og nynorsk) og tekstene der
dekker pensum.
Prøven er gratis én gang for deltakere med rett og
plikt eller rett. Alle andre, og de som vil ta
prøven/delprøver på nytt, må betale.
Samfunnskunnskapsprøven er digital. Per 2019 finnes den på 29 språk, inkludert norsk.
Tidsrammen er en time. Prøven har 38 spørsmål, alle har 3 svaralternativ. Bestått krever 29
riktige svar.
Samfunnskunnskapsprøver i Oslo VO
Avdeling for kurs og prøver i samfunnskunnskap på Servicesenteret administrerer og
gjennomfører samfunnskunnskapsprøven i Oslo. Dette har blitt en betydelig organisatorisk
oppgave med stor økning i antall prøver per år de siste årene.
Antall samfunnskunnskapsprøver 2015-2019
2015

2016

2017

2018

2019

474

880

2066

2319

2102

På grunn av nye regler fra 2017 er det mange som tar samfunnskunnskapsprøven på norsk
for å dokumentere kunnskaper om samfunnet ved søknad om statsborgerskap (se
Statsborgerprøven under). I 2019 besto 84 %, en liten økning fra 2018.
Servicesenteret bruker i tillegg mye ressurser for å tilrettelegge for prøven for kandidater
som av ulike grunner ikke kan ta de ordinære digitale prøvene. Vi bruker blant annet lydfiler,
flerspråklige lærere/tolk, og døvetolk.
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Fritak fra plikt
Frem til 1.1.2017 var det ikke krav om å dokumentere kunnskap om samfunnet ved søknad
om permanent opphold eller statsborgerskap. Derimot ble reglene for fritak fra plikten til
opplæring endret 1.1.2016 for søkere med første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2016.
(Se videre) For disse skal fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap ikke lenger
innvilges på grunnlag av tilstrekkelige norskkunnskaper, men gjennom dokumentasjon av
kunnskaper om samfunnet, for eksempel bestått prøve i samfunnskunnskap. Denne
regelendringen, og nye regler for statsborgerskap, er hovedårsakene til at flere har meldt
seg opp til samfunnskunnskapsprøve de siste årene.
Statsborgerprøven
Fra 1.1.2017 må alle mellom 18 og 67 år dokumentere både kunnskaper i norsk og om
samfunnet efter bestemte kriterier for å få innvilget søknad om statsborgerskap (jf.
statsborgerloven). Statsborgerprøven er utviklet av Kompetanse Norge som en godkjent test
for dokumentasjon av kunnskap om samfunnet. Fagressursen er også her nettsiden
samfunnskunnskap.no. Statsborgerprøven finnes bare på norsk.
Samfunnskunnskapsprøven på norsk er også godkjent som dokumentasjon på kunnskap om
samfunnet ved søknad om statsborgerskap. Norsknivået er litt høyere i
samfunnskunnskapsprøven (B1) enn i statsborgerprøven (A2).
Servicesenteret har ansvaret for å arrangere statsborgerprøven i Oslo.
Statsborgerprøve

2017

2018

2019

Antall avlagte prøver

1036

1308

1335

Bestått

75 %

68 %

71%

Det forventes en økning i antall kandidater i 2020, fordi det nå er åpnet for å ha dobbelt
statsborgerskap.
Administrativt
Avdeling for kurs og prøver i samfunnskunnskap administrerer «Kurstorget»,
https://felles.oslovo.no/kurstorg. På Kurstorget kan deltakere fra Oslo melde seg på
planlagte kurs, og andre kommuner kan kjøpe kursplasser i Oslo VO via Kurstorget.
På Kurstorget kan man også melde seg opp til samfunnskunnskapsprøven eller
statsborgerprøven.
Avdelingen har egen vakttelefon og besvarer en rekke e-mail, og tilbyr informasjonssamtaler
om både kurs og prøver.
Rundt 60 flerspråklige lærere er tilknyttet avdelingen, lærerne får kontrakt per kurs de
underviser på.
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Fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap
Bakgrunn
For de fleste innvandrere omfattet av introduksjonsloven er det krav til kunnskaper i norsk
og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold, jf. utlendingsloven. Permanent
opphold kan man søke etter tre år med midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag
for permanent opphold, gitt at man også oppfyller de øvrige kravene i utlendingsloven for
permanent opphold.
Innvandrere med rett og plikt iht. introduksjonsloven, med første oppholdstillatelse fra og
med 1.9.2013, må dokumentere at de har gjennomført 600 timer norsk og samfunnskunnskap, bestått norskprøve muntlig på minst nivå A1 og bestått samfunnskunnskapsprøve
på valgfritt språk.
Innvandrere med plikt (uten rett) må ha tatt 250 i norsk og 50 timer i samfunnskunnskap.
Et alternativ til å ta opplæring og evt. obligatoriske prøver, er fritak fra plikten til opplæring.
Fritak kan gis på grunn av tilstrekkelig kunnskaper i norsk og i samfunnskunnskap, eller på
grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. Hva slags dokumentasjon som er
godkjent for å kunne få fritak, er definert i forskrift til introduksjonsloven.
Fra 1.1.2016 er det to sett regler for fritak på grunnlag av å ha «tilstrekkelig kunnskap».
Søkere med første oppholdstillatelse før 2016 blir innvilget fritak fra både norsk og
samfunnskunnskap på grunnlag av tilstrekkelige norskkunnskaper. Søkere med første
oppholdstillatelse fra og med 1.1.2016 må dokumentere både kunnskaper i norsk og om
samfunnet for å kunne få fullt fritak for plikten til opplæring.
Et fritak dekker kravet til norsk og samfunnskunnskap ved søknad om permanent opphold og
ved eventuell senere søknad om statsborgerskap. Kommunen fatter vedtak om fritak fra
plikt (inkludert avslag).
I Oslo kommune har VO-sentrene behandlet noen søknader om fritak pga tilstrekkelige
norskunnskaper, men Servicesenteret overtar dette, og behandler også søknader fra hele
Oslo VO med andre typer dokumentasjon på norskkunnskaper eller i samfunnskunnskap, og
alle søknader om fritak pga helsemessige og andre tungtveiende årsaker.
I 2019 behandlet Servicesenteret 840 søknader om fritak fra plikten til norsk og til
samfunnskunnskap, inkludert søknader pga. helsemessige eller andre tungtveiende årsaker.
(2018: 695.) Økningen i antall søknader til Servicesenteret i 2019 ses i sammenheng med at
Servicesenteret overtar søknadsbehandlingen fra skolene.
Antall søknader om fritak 2014-2019
2014
2015
2016
611

618

759

2017

2018

2019

799

695

840
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På grunn av de nye reglene for fritak på grunnlag av tilstrekkelige kunnskaper for noen
grupper fra 1.1.2016 blir det efter hvert flere som må dokumentere kunnskaper i norsk og i
samfunnskunnskap i separate søknader for å få fritak for all opplæring. Antall søknader om
fritak har økt hvert år, med unntak av 2018, og har det høyeste antallet noen gang i 2019.
Detaljert oversikt over søknader om ulike typer fritak, inkludert avslag, 2016-2019
Fritak fra plikt. Formelt
behandlede søknader

2016
Innvilget

Norsk og
samfunnskunnskap,
tilstrekkelige kunnskaper
Norsk og
samfunnskunnskap,
pga. helse og andre
tungtveiende årsaker
Kun norsk,
tilstrekkelige kunnskaper
Kun samfunnskunnskap,
tilstrekkelige kunnskaper
Sum innvilget og
sum avslag
Sum søknader pr år

2017

2018

2019

Avslått Innvilget Avslått Innvilget Avslått

Innvilge Avslått

720

22

634

24

422

25

478

34

9

1

26

1

16

2

37

3

20

-

41

-

112

6

258

30

4

3

17

-

102

10

258

3

753

26

718

25

652

43

773

67

779

799

695

840

Forbehold om nyanseforskjell i tall pga. ulik registrering

Tabellen over viser hvordan regelendringen fra 2016 slår inn, med færre søknader iht.
«gammelt» regelverk og økning i søknader iht. nytt regelverk der man må søke separat om
fritak fra norsk og fra samfunnskunnskap.
Antallet formelt avslåtte søknader er relativt lavt, men økende fra 2018, trolig fordi reglene
har blitt mer kompliserte, og fordi færre søknader av tekniske årsaker blir sjekket for
tilstrekkelig dokumentasjon før de innleveres.
Prosentandelen for avslag: tre prosent i 2016 og 2017, seks prosent i 2017, åtte i 2019.

25
Oslo VO Servicesenter. Årsmelding 2019.

Grunnskole for voksne
Lovgrunnlag for grunnskole for voksne
Grunnskole for voksne er regulert i
opplæringsloven. Loven sier blant annet dette
om voksne:
§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne
Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng
grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt
dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.

Sagt på en annen måte: Rett til grunnskole
gjelder voksne som ikke har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende fra et annet land, som
har behov for grunnskoleopplæring og har lovlig opphold i Norge. Grunnskolevitnemål for
voksne gir mulighet til å søke videregående opplæring.
I grunnskole for voksne er det opplæring i norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og
engelsk. Elevene arbeider med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital
kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon i alle fag.
Grunnskole for voksne i Oslo VO
Søkernes ferdigheter er ulike, og deres behov kan variere fra å tilegne seg grunnleggende
ferdigheter i lesing, skriving, regning, norsk og IKT, til å ta grunnskoleeksamen. Opplæringen i
Oslo VO er derfor delt inn i flere nivå og/eller moduler.
Oslo Voksenopplæring er i perioden 2017-2023 med i et forsøk som heter "Forberedende
voksenopplæring" (FVO), med modulbasert struktur. (Se Kompetanse Norge).
Kompetansemålene i fagene inkluderer både faglig og språklig kompetanse. Deltakerne i
forberedende voksenopplæring lærer med andre ord både norsk og fag samtidig i alle fag.
På de laveste grunnskolenivåene arbeider elevene med grunnleggende ferdigheter, med
vekt på lesing og skriving, matematikk og IKT. Elevenes skriftlige og muntlige ferdigheter i
norsk er som oftest lave på dette nivået, og norskundervisning utgjør en stor del av
opplæringen. På mellomnivåene undervises det i samfunnsfag, naturfag, engelsk, norsk og
matematikk, og det trenes fortsatt på de grunnleggende ferdighetene. På det høyeste nivået
er målet grunnskoleeksamen.
De grunnleggende nivåene/modulene tilbys ved Oslo VO Rosenhof avdeling Sentrum, Oslo
VO Helsfyr og Oslo VO Skullerud. Opplæring rettet mot grunnskoleeksamen for voksne er
samlet på Oslo VO Helsfyr.
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Innsøkning til grunnskole i Oslo VO
For å få grunnskoletilbud i henhold til opplæringsloven §4A-1 i Oslo VO, må man være
folkeregistrert i Oslo kommune. Søkere møter personlig på Servicesenteret. Der fyller de ut
søknad, og de muntlige og skriftlige norskferdighetene blir kartlagt gjennom inntakssamtale
og plasseringstest i norsk. Skolene tilbyr klasse på passende nivå på bakgrunn av testing på
Servicesenteret og/eller kartlegging på skolene.
Antall søkere til grunnskole har vært ganske stabilt de siste årene. I 2019 behandlet
Servicesenteret 961 søknader om grunnskoleopplæring. Av disse fikk 883 tilbud om
grunnskole. Servicesenterets oppgave er å vurdere om søker har rett, fatte vedtak om rett
eller avslag, samt teste søkernes norskkunnskaper for riktig nivåplassering.
Grunnskole, søknader 2014-2019
2014
962
66
1028

Overført til inntak
Ikke overført til inntak
Sum

2015
960
49
1009

2016
908
67
975

2017
907
50
957

2018

2019

970
48
1018

883
78
961

I 2019 ble 8 % av søknadene ikke overført til inntak til skolene av ulike grunner. 2 % trakk
søknaden, 3 % fikk avslag, i hovedsak pga. for mye utdannelse til å ha rett til opplæringen,
3 % møtte ikke til inntakssamtale eller test.
Grunnskole har stor innsøkning, ikke alle får tilbud med en gang og mange står på venteliste.
Morsmål, grunnskolesøkere 2017-2019
2019

2018

Arabisk
Somali
Tigrinja/Oromo/
Amharisk/
Tigre
Dari/Pashto/
Farsi
Kurdisk
Urdu/Punjabi
Albansk

249
242

Norsk
38 andre språk
SUM

7
167
961

107
72
49
46
22

Somali
Arabisk
Tigrinja/
Amharisk/
Oromo
Dari/Pashto/
Farsi
Kurdisk
Urdu/Punjabi
Spansk
Albansk
Portugisisk
Norsk
Andre
Sum

2017
263
243

129
77
64
45
18
16
14
2
161
1018

Somali
Arabisk
Dari/
Pashto/
Farsi
Tigrinja/Amharisk/
Oromo
Kurdisk
Urdu/Punjabi
Tyrkisk
Spansk
Albansk
Norsk
Andre
Sum

317
185
77

71
52
51
20
19
15
3
147
957

Som tabellen viser, har nesten samtlige grunnskolesøkere utenlandsk opprinnelse.
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I 2019 var det totalt 961 søkere, som har 45 ulike morsmål (litt avhengig av hva man regner
som morsmål).
De to største språkgruppene, arabisk og somalisk, utgjør 51 %, drøyt 25 % hver. Personer
med bakgrunn fra Somalia dominerer klart tallmessig både i 2017 og 2018, men er så vidt
«slått» av arabisk i 2019. Bare 7 av alle som søkte grunnskole i 2019 oppga norsk som
morsmål.
Ungdom 16-19 med avbrutt grunnskole
Ungdom i alderen 16-19 år med avbrutt skolegang i ordinær grunnskole, får et eget tilbud i
Oslo VO. De søkes inn via Servicesenteret. Dette er ungdommer som har gått mesteparten
av sin skolegang i Norge, men som har reist tilbake til hjemlandet før eksamen i 10. klasse og
har kommet tilbake til Norge som «overårige» og har mistet muligheten til å fullføre
ungdomsskolen.
For å få vitnemål må de delta i opplæring og ta grunnskoleeksamen. De beholder
ungdomsretten til videregående opplæring og kan søke ordinær videregående opplæring når
de har fullført grunnskole. (Ungdomsrett gir rett til videregående for søkere med
gjennomgått grunnskole eller tilsvarende, ut skoleåret de fyller 24 år.)
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Inntak til spesialundervisning på grunnskolens område
Lovgrunnlag for spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne er regulert i
opplæringsloven. Loven sier blant annet dette
om spesialundervisning for voksne:
§ 4A-2.Rett til spesialundervisning på grunnskolens
område
Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få
tilfredsstillande utbytte av det ordinære
opplæringstilbodet for vaksne, har rett til
spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov
for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like
grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

Spesialundervisning i Oslo VO
Innsøkningen er på Oslo VO Servicesenter. På grunn av nye rutiner fra Helfo vedrørende
logopedi fra 2017 er antall søknader om spesialundervisning til Servicesenteret redusert
betydelig.
De to voksenopplæringssentrene for spesialundervisning, Oslo VO Nydalen og Skullerud, får
omtrent like mange søknader om generell spesialundervisning. Oslo VO Skullerud har
byomfattende tilbud for personer med hørselsproblemer. Oslo VO Nydalen har
byomfattende tilbud for personer med synsvansker.
I 2019 behandlet Servicesenteret 372 søknader om spesialundervisning, mot 419 i 2018.

Søknader til
spesialundervisning 2019,
antall
200
150
100
50
0

Søknader til spesialundervisning
2019, i prosent
100 %

170
104
73

6,7 %

80 %

19,6 %

60 %

28,0 %

Hørsel

Logopedi

Syn
25

40 %

20 %

45,7 %

Generell
spesialundervisning

0%

Servicesenteret administrerer også søknader for hørselshemmede bosatt i andre kommuner,
slik at søkere kan få et tilbud på hørselsavdelingen på Oslo VO Skullerud.
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Rådgivning/Karriere Oslo
Avdeling for rådgivning/karrièreveiledning og inntak til videregående opplæring for voksne
tilbyr allsidig informasjon og rådgivning om ulike muligheter for utdannelse, jobbsøking,
hvordan man kan søke vurdering/godkjenning av tidligere utdannelse,
realkompetansevurdering, karrièreveiledning og innsøkning til
videregående for voksne. Tjenesten tilbys til voksne (over 19 år)
bosatt i Oslo.
De som besøker rådgiveravdelingen og Karriere Oslo (se videre) er en
sammensatt gruppe og informasjonsbehovet er bredt. Voksne som
ikke har bestemt seg for yrke eller utdannelse trenger generelt
omfattende veiledning. Servicesenteret oppfordrer voksne som har
planer om å søke videregående om å be om veiledning før de søker.
Her er de vanligste temaene rådgiverne blir spurt om:














Informasjon og råd om videregående opplæring og veier til sluttkompetanse i et yrke.
Hvordan søke om realkompetansevurdering og eventuelt fag man mangler for å
fullføre en yrkesutdannelse.
Hvordan få studiekompetanse
o med utdannelse fra utlandet som ikke gir studiekompetanse i Norge?
o hvis man mangler noen fag på videregående for å kunne fortsette sitt studium
på universitet/høyskole i Norge?
Hvordan håndtere fullført utdannelse fra andre land som ikke er verifiserbar i Norge.
Alternativer til videre opplæring for søkere uten voksenrett til VGO.
Unge søkere med avbrutt videregående som nå ønsker å fullføre.
Lang yrkespraksis uten formalkompetanse, og ønske om sluttkompetanse i et yrke.
Har et fagbrev eller en akademisk utdannelse, men ønsker omskolering.
Hvordan få godkjenning av tidligere utdannelse/yrkestitler eller autorisasjon.
Opplysninger om fagbrev, praksiskandidatordningen og fagskole.
Muligheter for gratis norskopplæring for dem som ikke har rett til gratis opplæring,
eller har brukt opp retten?
Muligheter for voksne med tilleggsbelastninger som psykiske problemer, tidligere
rusproblematikk og lærevansker?

Karriere Oslo
I tillegg tilbyr Servicesenteret fra november 2019 karrièreveiledning i Karriere Oslo. Karriere
Oslo er et prosjekt i regi av byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid, i partnerskap med NAV
fylke. Det finansieres i hovedsak av Kompetanse Norge, på linje med de fylkesvise
karrieresentrene i landet for øvrig. Karriere Oslo er besluttet lagt til Servicesenteret i
samarbeid med NAV Fylke. Karriereveiledningen gis i henhold til kvalitetsstandardene som er
beskrevet i Nasjonalt Rammeverk, utviklet av Kompetanse Norge.
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Formålet med veiledningen er å bidra til at innbyggerne i Oslo får en varig arbeidstilknytning,
kan forsørge seg selv og delta i samfunnet.
Karriereveiledningen har spesielt fokus på 3 målgrupper:
Jobbskiftere

Unge voksne, 19-25 år

Personer med høyere utdannelse

Organisering av Karriere Oslo:





Lokalisering i Oslo VO Servicesenters lokaler
Partnerskap med NAV Oslo
Invitere flere representanter fra bl.a. arbeidsliv og høyskolesektor inn i partnerskapet
på sikt
Prosjektorganisering, foreløbig ut 2023

Vi arbeider ut fra at karrieresenterets samfunnsoppdrag er følgende:
Karrieresenteret i Oslo skal være et gratis tilbud om karrièreveiledning til innbyggere
over 19 år som er i en omstillingsfase i arbeid eller utdanning, og som ikke er i
målgruppen for andre tilbud.
Karrieresenteret skal bidra til dette ved:







å gi tilpasset veiledning til personer som ikke har tilbud gjennom skole eller NAV i dag
å styrke kvaliteten på andre eksisterende tilbud gjennom ulik kompetanseheving
å samordne informasjon og kunnskap og være pådriver for et helhetlig
veiledningstilbud i Oslo
å være et knutepunkt for samhandling mellom ulike aktører der karrièreveiledning
utøves, eksempelvis ideelle leverandører og frivillig sektor
å spre kunnskap om kvalitetsrammeverket for karrièreveiledning, og bidra til at den
karriereveiledningen som gis er godt samordnet og av høy kvalitet
å gi kvalifiserte råd til besluttende organer i Oslo om behov for tiltak for ulike grupper
med mål om varig tilknytning til arbeidslivet og deltakelse i samfunnet

Karriere Oslo gir veiledning om utdannelse og arbeid for dem som vurderer å ta utdannelse
eller søke jobb, vil endre jobbsituasjonen sin, er usikre på hvilke muligheter de har eller lurer
på hva som passer for dem. Tema som tas opp kan være





Få oversikt over egen kompetanse
Utdannelse: ønsker og valg
CV, søknad og intervju
Realkompetansevurdering, praksiskandidatordning eller fagbrev på jobb

Det tilbys inntil tre timers individuell veiledning, veiledning i gruppe, per telefon og nett. Se
karriereoslo.no.
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Timebestilling og drop-in
Gjennom 2019 har rutiner for kontakt med rådgivere endret seg. En større andel av
rådgivernes samtaler har vært booket på forhånd gjennom timebestilling på nett.
Tilsvarende har det blitt færre drop-in-samtaler. Vi har prøvet ut ulike modeller og bookingløsninger gjennom året. Fra november 2019 går alle timebestillinger til rådgivning og
karrièreveiledning gjennom nettsiden KarriereOslo.no.
Antall rådgivningssamtaler 2014-2019
Tallet inkluderer samtaler med veiledere i Karriere Oslo fra november 2019.
2019
År
2014
2015
2016
2017
2018
Antall

4313

4260

3816

3705

3993

3309

En årsak til at antallet rådgivningssamtaler har gått noe ned, kan være at innsøkningen til
videregående nå er digital, så man kan søke hjemmefra, eller få hjelp f.eks. hos NAV.
Rådgivning per telefon og e-post
Rådgivertjenesten tilbyr også veiledning per telefon og e-post. Enkle spørsmål om
videregående opplæring og andre typer utdannelse kan ofte avklares per telefon eller
e-post, som informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige å ta med til en
rådgiversamtale og for innsøkning til de ulike tilbudene. En del av henvendelsene per telefon
og e-post er fra ansatte i NAV eller rådgivere hos private kurstilbydere.
E-post besvares normalt i løpet av to arbeidsdager.

Rådgivning
Besvarte e-poster 2014-2019

Rådgivning
Besvarte telefoner 2014-2019

År

Antall

År

Antall

2014

1293

2014

2502

1202

2015

3080

2015

(Justert ift årsmld. 2015)

2016

1038

2016

3194

2017

1148

2017

3722

2018

1409

2018

4161

2019

1523

2019

4 227
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Informasjonsmøter for søkere til videregående
Servicesenteret tilbyr alltid infomøter for søkere noe før søknadsfristene. På møtene får
søkerne orientering om søknadsprosessen, fagene, krav til ferdigheter i norsk og engelsk,
timeplaner og muligheter til å søke lån/stipend. Det er 20-30 søkere på hvert møte, mange
kommer tilbake for individuell veiledning etterpå.
Informasjon på kursene i samfunnskunnskap
De fleste gruppene i 50 timers kurs i samfunnskunnskap (se tidligere i denne teksten) får
besøk av en rådgiver fra rådgivningstjenesten. Informasjonen gis på engelsk eller oversettes
fra norsk av de flerspråklige lærerne. Rådgiveren orienterer om ordninger for godkjenning av
utenlandsk utdannelse og om utdannelse for voksne i Norge. Det er nyttig både for
innvandrerne selv og samfunnet at de får denne informasjonen så tidlig som mulig i
opplæringsløpet, slik at de kan planlegge videre utdannelse og eventuelt starte prosessen
med å få vurdert medbragt kompetanse.
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Inntak til videregående opplæring
Lovgrunnlaget for videregående opplæring
Videregående opplæring for voksne er regulert i
opplæringsloven. Loven sier blant annet dette
om voksne:
§ 4A-3.Rett til vidaregåande opplæring for vaksne
Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande,
men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring,
har etter søknad rett til vidaregåande opplæring for
vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Dei som
har fullført vidaregåande opplæring i eit anna land,
men som ikkje får godkjent opplæringa som
studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg,
har òg rett til vidaregåande opplæring for vaksne

Med andre ord: For å ha voksenrett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A3, må søkere være 25 år eller eldre i søknadsåret og ha fullført minimum 9 års grunnskole,
men ikke ha fullført videregående opplæring som gir yrkes- eller studiekompetanse i Norge. I
tillegg må søkere ha gyldig oppholdstillatelse.
I 2017 ble opplæringsloven endret slik at personer som har fullført videregående opplæring
fra et annet land enn Norge, men som ikke får godkjent denne som generell
studiekompetanse eller et fag- eller svennebrev, har rett til videregående opplæring. Søkere
som har generell studiekompetanse, men som ikke oppfyller kravene til norsk og/eller
engelsk, har også fått rett til å ta disse fagene i videregående opplæring.
Inntak i Oslo VO
Iht. rutinene i Utdanningsetaten i Oslo skal det ved vurdering av søknader legges vekt på
muligheten søkeren har til å oppnå yrkes- eller studiekompetanse. For å oppnå ønsket
sluttkompetanse, er det nødvendig å beherske norsk godt nok til å følge opplæringen og til å
bestå skriftlige og muntlige eksamener, herunder fag- og svenneprøven. Voksenopplæringen
har derfor en plikt etter forvaltningsloven § 11 til å gi veiledning og vurdere om den voksne
har tilstrekkelige norskferdigheter til å gjennomføre den ønskede opplæringen.
Utdanningsetaten i Oslo mener at søkere må dokumentere norsknivå B1 iht. til det
europeiske rammeverket for språk for å kunne følge opplæring og avlegge skriftlige og
muntlige eksamener på videregående nivå. Tilstrekkelige norskkunnskaper kan
dokumenteres blant annet ved vurdering i norsk fra norsk grunnskole/grunnskole for
voksne/videregående skole eller bestått skriftlig og muntlig norskprøve på B1-nivå.
I tillegg må søkere til Oslo VO har registrert adresse i Oslo.
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Elektronisk innsøking til videregående i Oslo voksenopplæring
Fra oktober 2018 er det innført elektronisk innsøking til videregående i Oslo
voksenopplæring. Det elektroniske søknadsskjemaet er tilgjengelig på Servicesenterets
hjemmesider. Fra samme dato ble de gamle papirbaserte søknadsskjemaene avviklet, og det
er nå bare mulig å søke elektronisk.
Antall søknader til VGO 2014-2019
Oslo VO Servicesenter gir rådgivning til søkere forut for søknad til videregående, vurderer
søknader og fatter vedtak om rett/ikke rett til videregående, eller gir avslag pga. mangelfull
søknad. I tillegg tester og vurderer Servicesenteret de fleste søkerne i norsk, engelsk og
matematikk for riktig nivåplassering.
Antall søknader til videregående for voksne mottatt ved Oslo VO
År

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antall

1818

1830

1700

1704

1781

2012

Søknadsbehandling 2017 - 2019
Saksbehandling av søknader
til videregående opplæring
i Oslo VO
Trukket søknad
Avslått søknad
Ikke gjennomført test/
sak til vurdering
Overført til Oslo VO Sinsen

2017

2018

2019

1700 totalt,
hvorav:
18
88

1781 totalt,
hvorav:
36
284

2012 totalt,
hvorav:
12
359

219

187

220

1438

1274

1421

Av de totalt 2012 søknadene som ble mottatt i 2019, ble 1421 overført til Oslo VO Sinsen,
der opplæringen foregår.
Søknader ble avslått på følgende grunnlag: Mangler gyldig oppholdstillatelse, ikke fullført
grunnskole, ikke bosatt i Oslo, under B1 i norsk
Yrkesfag, studiespesialisering og søknader om RKV, - fordeling av søknader
Realkompetansevurdering (RKV): I en realkompetansevurdering blir kandidatens
kompetanse vurdert mot læreplanen/kompetansemålene i det eller de fagene hen ønsker å
bli vurdert i, i grunnskolen eller videregående skole. Godkjent realkompetanse i et fag er
likeverdig med en bestått karakter. RKV er mest brukt innenfor yrkesfag.
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Søknadstype
Fag for studiekompetanse

2014

2015

2016

2017

2018

2019

888

868

813

776

845

922

11

4

5

1

Hvorav søknader om RKV:
Yrkesfag
Hvorav søknader om RKV:

829

891

887

758

936

1087

247

218

183

166

186

262

Antallet søknader til både studiekompetansefag, yrkesfag og RKV innenfor yrkesfag er
høyere i 2019 enn i noen av årene 2014-2018.
Fordeling av søknader til ulike utdanningsprogram

De mest populære retningene, studiekompetanse og helse- og oppvekstfag, er tallmessig
helt dominerende, har vært det i flere år, og øker forspranget i 2019.
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Fordeling av søknader om videregående oppæring og søknader om RKV 2019

Fordelingen viser antall RKV-søknader sammenlignet med antall søknader til studiekompetansefag og yrkesfag.
De fleste av søkerne til RKV søker om opplæring etter realkompetansevurderingen.

Søkere til videregående, norsknivå
Som tidligere nevnt anbefaler Oslo VO at søkere til videregående har norskkunnskaper på
B1-nivå ved inntak, for å klare å fullføre og bestå opplæringen. Rundt 540 av søkerne i 2019
hadde norskkunnskaper under anbefalt nivå, mot 500 i 2018 og 440 i 2017. Dette forklarer at
det er omtrent samme antall som får tilbud om videregående i 2019 som i 2017, selv om
søkertallet er høyere i 2019.
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Norskklasser for søkere med rett til videregående
Utdanningsetaten har siden høsten 2012 finansiert egne norskklasser for søkere med rett til
videregående, men med svake norskkunnskaper og uten rettigheter til gratis
norskopplæring. Søkerne til yrkesfag har fått tilbud om intensivkurs i norsk og opplæring i
samfunnsfag på videregående nivå ved Oslo VO Helsfyr. Søkere til studiekompetanse som
har under B1 i norsk får tilbud på Rosenhof. Målet med disse tilbudene er at elevene skal
forbedre norskkunnskapene før de starter i ordinær videregående opplæring.
Søkere hhv. med og uten rett til videregående opplæring ut fra opplæringsloven
Søknader fra søkere uten rett behandles og vurderes på samme måte som søknader fra
personer med rett, men prioriteres etter søkere med rett til opplæringen ved inntak. Ikke
mange uten rett får plass.
Søkere til videregående,
med og uten voksenrett
Voksenrett (VR)
Avslag på VR pga. under nivå B1 i norsk
Uten voksenrett:
Fullført, men ikke bestått vgo
Fullført og bestått vgo
Under 25, ikke fullført vgo

2018

2019

841
389

1131
189

98
241
41

132
265
54

145
26
1781

137
104
2012

Avslag
Fyller ikke vilkår for inntak,
eller har ikke møtt til test
Uavklart rett
Totalt

Søkere til videregående uten dokumentert grunnskole
Søkere som kan dokumentere norskkunnskaper på et B1-nivå eller høyere, trenger ikke å
gjennomføre test i norsk. Søkere som mangler dokumentasjon på skolegang fra andre land,
innkalles til kartleggingstester i norsk, matte og/eller engelsk. Testene er en indikator på nivå
og fungerer som plasseringstest for tilbudene i videregående opplæring. Testene kan også
være en del av en helhetlig vurdering av søkers rett til videregående. Hvis søker har svake
testresultater og ikke kan dokumentere fullført grunnskole fra hjemlandet, vil søker ut fra
opplæringsloven få avslag på rett til videregående og tilbud om å søke grunnskole for
voksne. Hvis de på tross av manglende dokumentasjon mener at de fyller vilkårene for rett
til videregående, vil de kunne ta en realkompetansevurdering i grunnskolefagene ut fra
kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Søknader som mangler dokumentasjon på tidligere
skolegang vurderes i faste ukentlige møter hvor inntakskonsulenter for grunnskole og
videregående, samt leder, vurderer saken for å fatte vedtak om rettigheter (som også kan
innebære avslag) og eventuelt tilbud om å overføre søknaden til grunnskole for voksne.

38
Oslo VO Servicesenter. Årsmelding 2019.

Digitale plasseringstester
Servicesenteret bruker digitale tester i norsk, matematikk og engelsk for nivåplassering i
norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring. Norsktestene måler nivåene fra A1
til B2. Skolene bruker testresultatene til å sette sammen grupper med så homogent faglig og
språklig utgangspunkt som mulig.
Norskkurs: Søkere til norskopplæring er den største søkergruppen i Oslo Voksenopplæring. I
løpet av en inntakssamtale vurderer inntakskonsulenten søkerens omtrentlige norsknivå og
hvilket opplæringsspor vedkommende bør følge. Ut fra dette bestemmes hvilket nivå
søkeren skal testes på. Nybegynnere, dvs. personer med lite eller ingen norskkunnskaper,
testes ikke.
Grunnskole: Søkere testes i norsk og noen også i matematikk og engelsk.
Videregående opplæring: Mange søkere tar inntakstest i ett, to eller tre av følgende fag:
norsk, engelsk, matematikk.
De aller fleste av dem som tar testene i matematikk og engelsk er søkere til videregående
opplæring.
I 2018 0g 2019 ble det gjennomført rundt 3750 digitale tester i året, mot 4445 tester i 2017.
Skriftlig del av testen rettes/vurderes manuelt.
Digitale tester 2014-2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Norsk spor 1

289

245

174

222

144

132

Norsk spor 2/3

3394

2977

2675

2480

2050

2019

Matematikk

1071

1058

709

864

715

664

Engelsk

1003

963

668

879

835

843

Sum

5757

5243

4226

4445

3744

3658

Type test
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Prosjekter og samarbeid
Servicesenterets ansatte ønsker å gi best mulig service til sine kunder. I dette ligger det også
et ønske om å være oppdatert og å følge med på hva tilsvarende virksomheter arbeider med
internasjonalt. En måte å oppdatere seg på er å delta i ulike prosjekter. Her er kort
informasjon om prosjekter Servicesenteret har deltatt i gjennom 2019.
Tidlig og helhetlig kartlegging og karrièreveiledning – riktige løp og koordinert oppfølging.
Tidlig og helhetlig kartlegging er stikkord i trepartssamarbeidet mellom bruker, NAV og
Voksenopplæringen, der kartleggingen også vektlegger brukernes ikke-formelle kompetanse
i form av egenskaper og ferdigheter. I 2019 har vi hatt et samarbeid med NAV Søndre
Nordstrand i "Tidlig kartlegning" og med NAV Stovner og Oslo VO Rosenhof i
Grorudalsatsningen, delprogram sysselsetting, med overskriften "Helhetlig kartlegging".
Tidlig og helhetlig kartlegging skal gi innvandreren bevissthet om egne ressurser, egenskaper
og ferdigheter. Veiledning skal gi innvandreren grunnlag for å ta gode valg. Hovedfokuset er
på utdannelse, norskkunnskaper og arbeidsliv tidlig i deltakernes nye tilværelse i Norge, men
metoden kan også brukes for andre grupper.
Erasmus K1. Irish Training Methods 2019. EU-prosjekt
Representanter fra Oslo Voksenopplæring Servicesenter og NAV Frogner, Vestre Aker og
Ullern besøkte Irland for å se hvordan INTREO (tilsvarende NAV) kartla brukere, hvilke
rådgivningsmetoder de brukte samt hva slags type karrièreveiledning de tilbød som kunne gi
bedre karrieremestring og karrierekompetanse. Vi lærte også om hvordan Irland
identifiserte brukernes egenskaper samt kvalifiserer og kompetansehever befolkningen
(«upskilling») slik at de kan møte arbeidslivets fremtidige behov. Flere institusjoner, såkalte
"Educational Training Boards", University of Cork, Paul Partnership og Irish Refugee Council
ble besøkt.
Prosjekt Erasmus K2. “FETI - From Exclusion to Inclusion”. EU-prosjekt
Vi er med i et internasjonalt EU-finansiert prosjekt med samarbeidspartnere i SWAP West i
Skottland, Engim Piomente i Torino, Italia, og Istanbul Universitet i Tyrkia.
I prosjektet sammenligner vi praksis og lærer av hverandre om kartlegning av innvandreres
medbrakte kompetanse og veiledning for arbeid i deres nye hjemland. Prosjektet beskrives
slik på engelsk:
The project is based on a three-point plan.
Whilst looking at existing models in Turkey, Italy, Scotland and Norway (as well as
surrounding countries), we will attempt to create 4 groups (one in each country) and place
them on a course which can either give them an opportunity to take up a vocational trade or
an academic pathway which can lead to level B1 in their new host country’s language. A
mapping of their existing skillset, strengths, attributes and weaknesses will give us a guide for
each participants step to stage 2.
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The participant will then be able to make conscious and informed decision as to whether
they choose to take a vocational trade with language support offered in the workplace or an
academic route based on their goal of B1 with the support of digital software and learning.
The third part of the plan will be based on the following up of each participant after a twoyear period of tuition, as well as publications such as a Best Practices Guide. Prior research
has shown us that periods of transition between education and employment are the most
vulnerable periods for people of immigrant backgrounds, and it is here that we will be
offering support.
A total of five intellectual outputs will be produced, in addition to an international
dissemination in Oslo.

Studiereise til Latvia og Litauen. Nordplus-midler, Nordisk Ministerråd
En liten gruppe fra Servicesenteret besøkte Latvia og Litauen sammen med representanter
fra YNO (Yrkesrettet Norskopplæring) fra NAV Frogner. Vi besøkte kommunale tilbud,
universiteter, videregående skoler for voksne og NGO-er (frivillige organisasjoner) som fulgte
opp voksne innvandrere. Disse landene har en annerledes situasjon enn Norge, med stor
utflytning, noe innflytning fra Hviterussland og Ukraina, det er lite interesse for yrkesfag, og
knapt etablert karrièreveiledning/rådgivning.
Studiereise til Tyskland. Groruddalssatsningen, delprogram sysselsetting.
En liten gruppe fra Oslo Voksenopplæring Servicesenter dro sammen med representanter fra
NAV Grorud for å lære om hvordan Tyskland og da især Nordrhein-Westfalen-regionen
jobber for å heve både språk- og yrkeskompetanse for flyktninggrupper med liten eller ingen
formell utdannelse, og om disse tiltakene eventuelt har overføringsverdi til Oslo.
Vi så på kvalifiseringsarenaer, utdannelse, Jobcenter (tilsvarende NAV), Integration Points og
metoder for tyskopplæring. Av overføringsverdi er blant annet dette: I Tyskland har de
bestemt seg til å utdanne flyktninger til yrker hvor det er nesten sikkert at det finnes et
fremtidig behov – logistikk, yrkesfag, osv. Tyskland har hyppigere og jevnlige tester enn i
norskopplæringen (annen hver uke). De har modulbasert yrkesopplæring der deltagerne kan
gå rett ut i arbeidslivet, i motsetning til den norsk modellen med to års teori på skole først.

Grunnskole og FVO
Avdeling for inntak til norsk og grunnskole ved Servicesenteret er involvert i flere prosjekter
der modulstrukturert forberedende voksenopplæring (FVO) er under utprøvning.
Servicesenterets rolle i dette er primært kartlegging og karrièreveiledning før inntak, og også
karrièreveiledning underveis i opplæringen. Vi kan bidra med kvalifisert faglig innhold på
disse områdene. Oslo VO Servicesenter deltar også i et prosjekt der man vurderer ny
organisering av grunnskoleopplæring for voksne.
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Annet
Nettsider
Servicesenterets hjemmeside https://felles.oslovo.no
informerer om opplæringen som gis i Oslo VO og om
regelverk. Sidene retter seg mot både potensielle søkere,
søkeres hjelpere, offentlig ansatte og elever i
voksenopplæringen. Nettsiden har en engelsk søsterside.
Brosjyrer
Servicesenteret produserer en del brosjyrer med både potensielle søkere og offentlig
ansatte som målgruppe. Brosjyrene beskriver tilbud og regler for
voksenopplæring på forenklet norsk, eller gir informasjon ved
innsøkning med praktiske opplysninger om kursopplæringen på skolene
i Oslo VO, samt priser og kursperioder for norskkurs. Noen av
brosjyrene legges på nett. Servicesenteret utarbeider også de fleste
søknadsskjemaene i Oslo VO, på papir eller elektronisk.
Informasjonsbrev med vedtak om norsk
Servicesenteret har i mange år rutinemessig sendt ut informasjonsbrev om reglene for norsk
og samfunnskunnskap til personer som er registrert i NIR, Nasjonalt introduksjonsregister.
For noen år siden ble det også en plikt for kommunene å gi denne informasjonen. Den
primære målgruppen for brevene er personer med rett og plikt til opplæringen. Målet er at
så mange som mulig skal få tatt ut rettighetene sine til norsk og samfunnskunnskap innenfor
de gitte tidsfristene for gratis opplæring. Fra 2018 har Servicesenteret sendt
informasjonsbrev og vedtak om opplæring til alle som er registrert i NIR med rett og plikt,
med første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2018.
I 2019 sendte vi rundt 1100 slike brev, mot 1250 i 2018. Utsendelsene baserer seg på en
rapport i NIR, og antallet brev pr år varierer med hvor mange som er registrert i NIR i aktuell
kategori. 15-20 % av brevene kommer i retur fordi adressene ikke er oppdatert i NIR.
NIR-arbeidsgruppe
For å håndtere regelverket for norskopplæringen og supportsaker til IMDI, har
Servicesenteret flere NIR-superbrukere med spisskompetanse både på NIR og lovverket. De
har blant annet faste møter med superbrukerne på VO-sentrene. Hensikten er
informasjonsutveksling, kunnskapsformidling og lik regelforståelse på alle sentre.
Regelkurs for lærere i samfunnskunnskap
Reglene for norsk og samfunnskunnskap er kompliserte og endres stadig. Servicesenterets
NIR-koordinator tilbyr derfor et kurs for lærerne i samfunnskunnskap med oppdatering om
regler for norsk og samfunnskunnskap, permanent opphold og statsborgerskap. Lærerne får
også en oppdatert power-point-presentasjon de kan bruke i undervisningen.
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Organisasjonskart 2019.
Utdanningsetaten og Oslo VO Servicesenter

AVDELING FOR ELEVFORVALTNING OG PLANLEGGING (EFP)

Voksenopplæring

A
PLANLEGGING
Forvaltning og
tilsyn
OG PLANLEGGING

VDELING FOR ELEVFORVALTNING OG
Inntak, statistikk
og rapportering

Forsøk, utvikling
og prosjekter

Sommerskolen

Oslo VO Servicesenter
Leder

Adm.
Informasjon
IKT
Økonomi

Inntak til
norsk og
samfunnskunnskap,
grunnskole,
spesialundervisning

Rådgivning og
karriereveiledning.
Inntak til
videregående
opplæring

Kontor
Resepsjon
Inntakstester

50 timers kurs
i samfunnskunnskap
Prøve
i samfunnskunnskap
Statsborgerprøve

Avdelingsleder

Avdelingsleder

Kontorleder

Avdelingsleder
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Oslo VO Servicesenter i tall
2015

2016

2017

2018

2019

Besøkende i resepsjonen

16 700

16 986

19 304

15 319

13167

Telefoner til sentralbordet

15 700

14 404

19041

20 468

17 216

5 678

6 148

5 741

4 724

4 508

Søknader til norskkurs

3 347

3 603

3 504

2 412

2 409

Søknader til grunnskole

1 009

975

957

1 018

961

1 991

2 282

2 502

2 256

1741

25

25

28

25

26

-

-

2 820

2 734

2 280

474

1 028

2 174

2 319

2 102

-

-

1 036

1 308

1 335

618

759

799

695

840

1 624

1 774

413

419

372

1 830

1 700

1 704

1 781

2 012

4 260

3 816

3 678

3 945

3 309

4 226

4 445

3 747

3 658

Inntakssamtaler
til norskopplæring og
grunnskole
Inntakssamtalene resulterte i

Deltakere på kurs i 50 timer
samfunnskunnskap
Kurs i 50 timer
samfunnskunnskap gjennomført
på antall språk
Veiledningssamtaler, avdeling
for kurs og prøver i
samfunnskunnskap
Prøver i samfunnskunnskap
(På alle tilgjengelige språk, inkludert på
norsk)

Statsborgerprøver
Søknader om fritak fra plikt til
norsk og samfunnskunnskap
Søknader til spesialundervisning
Nye regler fra 2017

Søknader til videregående
opplæring
Rådgivning/karriereveiledning,
samtaler
Plasseringstester for voksne
søkere

(justert)

5 088
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Oslo VO Servicesenter

Karoline Kristiansens vei 8,
Fyrstikktorget på Helsfyr
Sentralbord: 23 47 00 00
Åpningstider 2019:
Resepsjon: Mandag kl. 12–18
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10–15
Nye rutiner med timebestilling og færre dager for drop-in for innsøkning til norskkurs og
grunnskole i 2019.
Post og e-post:
All brevpost og e-post til Utdanningsetaten til en felles sentral enhet som sorterer og
videresender alle henvendelser.
E-post:
postmottak@ude.oslo.kommune.no
I emnefeltet skriver du «Oslo Voksenopplæring Servicesenter» og hva e-posten gjelder.
Postadresse:
Oslo Kommune, Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo
Hjemmeside:
https://felles.oslovo.no & https://felles.oslovo.no/en
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