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Lederen har ordet 
 

Kunnskapsdepartementet skriver følgende om voksenopplæring på sine hjemmesider: 

 

 

 
Like muligheter til å lære motvirker sosial ulikhet, og gir den enkelte trygghet i 
arbeidslivet. Like læringsmuligheter bidrar til at samfunnet får dekket sitt 
kompetansebehov, og gir samtidig den enkelte kontroll over sitt liv. Det går tydelige 
sosiale skillelinjer mellom dem som har gode grunnleggende ferdigheter og en fullført 
utdanning, og dem som mangler dette. Voksenopplæringen i Norge innebærer at voksne 
skal kunne tilegne seg nødvendige grunnleggende ferdigheter, gis mulighet til å 
formalisere og utvikle sin kompetanse og motiveres og gis tilgang til kunnskap. 

 
Kunnskapsdepartementet. 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-
laring/voksenopplaring.html?id=1426 

 

 

Oslo Voksenopplæring Servicesenter har et tydelig samfunnsoppdrag.  

Vi skal med kvalitet og effektivitet registrere og behandle søknader, sjekke 

rettigheter og eventuelt inntaksteste søkere til norsk og samfunnskunnskap, 

grunnskole, spesialundervisning og videregående opplæring for voksne.  

Vi skal administrere gjennomføring av eksamener for privatister og kurs i 50 timer 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere på ulike språk deltakerne forstår.  

Gjennom rådgivertjenesten skal vi veilede søkere til riktig opplæring.  

Det har vært stor pågang til alle våre tjenester i 2013, samtidig har vi hatt fokus på kvalitet, 

brukeropplevelse, saksbehandlingstid og på ventetiden for søkere som kommer til senteret. 

Brukerne skal møte en effektiv og faglig forsvarlig forvaltning, jf. Oslo kommunes etiske 

retningslinjer.  

 
Faglig kunnskap og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og 
tjenesteyting. Brukerne skal møtes med respekt og få likeverdige tjenester. Likeverdige 
tjenester handler ikke om å behandle alle likt, men om å ta hensyn til at mennesker er 
ulike, og tilpasse tilbudet etter individets behov. 

 
http://www.oslo.kommune.no/getfile.php/byr%C3%A5dslederens%20
kontor%20(BLK)/Internett%20(BLK)/Dokumenter/Varslingsordning/Eti
ske%20regler%20med%20signatur.pdf 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-laring/voksenopplaring.html?id=1426
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-laring/voksenopplaring.html?id=1426
http://www.oslo.kommune.no/getfile.php/byr%C3%A5dslederens%20kontor%20(BLK)/Internett%20(BLK)/Dokumenter/Varslingsordning/Etiske%20regler%20med%20signatur.pdf
http://www.oslo.kommune.no/getfile.php/byr%C3%A5dslederens%20kontor%20(BLK)/Internett%20(BLK)/Dokumenter/Varslingsordning/Etiske%20regler%20med%20signatur.pdf
http://www.oslo.kommune.no/getfile.php/byr%C3%A5dslederens%20kontor%20(BLK)/Internett%20(BLK)/Dokumenter/Varslingsordning/Etiske%20regler%20med%20signatur.pdf
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Innvandring til Norge 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/integrering/grafikk-integreringsmeldingen.html?id=705935 

 

Når verden endrer seg, enten det gjelder konflikter, økonomi eller av andre årsaker, 

gjenspeiles dette i tilstrømningen til Oslo VO Servicesenter. Det siste året har det kommet 

flere fra middelhavslandene for å søke arbeid, og mennesker flykter som tidligere fra 

pågående konflikter og kriger.  

Dette utgjør bakteppet for Servicesenterets inntaks- og veiledningsarbeid. 

 

Dette er Servicesenterets årsrapport for 2013. I 2012 skrev vi ikke tilsvarende rapport, men 

du finner en del tall for 2012 samt beskrivelser av utviklingstrekk over flere år i denne 

rapporten.  

Oslo Voksenopplæring Servicesenter, april 2014 

Torill Brandser,  
leder.  
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Oslo VO Servicesenter 

2013 i tall 
 

 

 

 44 914 påmeldte til privatisteksamen på videregående nivå 

 Rundt 20 000 personer har besøkt Servicesenteret 

 2421 personer har deltatt i 50 timers kurs i samfunnskunnskap 

 50 timer samfunnskunnskap er gjennomført på 29 språk 

 89 % av dem som fikk opphold i 2010 med rett og plikt til 

opplæring, har fullført 50 timer samfunnskunnskap før treårsfristen 

 1058 søknader til grunnskole 

 1339 søknader til spesialundervisning 

 5469 søknader til norsk og samfunnskunnskap 

 59 % av søkerne til norsk og samfunnskunnskap  

har ikke rett til gratis opplæring 

 1568 søknader til videregående opplæring for voksne 

 3824 rådgiversamtaler 
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Resepsjon/kontorfunksjoner 

Kunder som møter på Servicesenteret 

Oslo voksenopplæring tilbyr grunnskole, videregående opplæring og spesialundervisning for 

voksne, og norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. All søkning til Oslo 

Voksenopplærings tilbud går gjennom Oslo VO Servicesenter. For de fleste brukere er 

resepsjonen på Servicesenteret det første møtet med Oslo Voksenopplæring.  

I resepsjonen på Servicesenteret besvares 

grunnleggende og enkle spørsmål. Når formålet med 

kundens besøk er avklart, får de fleste kundene 

nummerlapp til en samtale med en inntakskonsulent 

eller rådgiver.  

Resepsjonen tar også imot ferdig utfylte søknader og 

skriver ut enkle timebekreftelser for personer som vil 

søke om permanent oppholdstillatelse eller 

statsborgerskap.  

I 2013 var det totalt 19 984 besøkende i resepsjonen. 

 

Resepsjonen er betjent mandag kl. 12.00-18.00, tirsdag til fredag kl. 10.00-15.00, hele året 

unntatt påske og romjul. Gjennom året er det ulik pågang til Servicesenterets tjenester. 

Dette avspeiles i antall kunder som trekker kølapp til resepsjonen. Toppen er i august, tett 

etterfulgt av januar. Denne tendensen var enda tydeligere i 2013 enn i de to foregående 

årene.  
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Svingningene i antall besøkende til resepsjonen er parallell med antall inntakssamtaler med 

søkere til norsk og samfunnskunnskap eller til grunnskole, og med antall rådgiversamtaler. 

Mange som vil søke videregående opplæring, ber om rådgiversamtale før de søker, slik 

Servicesenteret oppfordrer til.  

Kundebehandling på telefon og e-post 

Mange kunder ringer før de eventuelt kommer personlig. Våren 2013 fikk Servicesenteret et 

nytt telefonisystem. Dette vil fra 2014 gi oss god statistikk på antall telefonhenvendelser.  

Sentralbordet er åpent mandag til torsdag kl. 08.00-15.30, fredag kl. 08.00-12.00. Spørsmål 

som kan besvares raskt og enkelt, besvares av sentralbordpersonalet. Kunder som har mer 

omfattende spørsmål per telefon, blir satt over til en saksbehandler eller rådgiver. Dette 

gjelder norskkurs, 50 timer samfunnskunnskap, fritak fra plikt til norsk og 

samfunnskunnskap, grunnskole, spesialundervisning eller videregående opplæring. De 

respektive avdelingene betjener hver sin kundetelefon. 

Servicesenteret mottar også mange henvendelser på e-post, som besvares av den aktuelle 

avdelingen. 

Privatistkontoret har egen kundetelefon, som er betjent mandag til fredag kl. 09.00-12.00. 

 

 
 
 
 

  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

resepsjon

inntakssamtale

rådgiversamtale

Antall kølapper trukket per måned 2013 



Oslo VO Servicesenter, årsmelding 2013 

 

9 

Inntak til kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 

Nye regler i introduksjonsloven  

Introduksjonsloven regulerer hvem som kan få 

gratis kurs i norsk og samfunnskunnskap, og 

hvem som må betale for slike kurs. Loven regulerer også hvem som må gjennomføre slik 

opplæring for å kunne søke permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap.  

Det obligatoriske antallet timer i norsk ble endret fra 250 til 550 timer for personer som har 

fått første oppholdstillatelse med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 

og med 1. 9.2012.  

Høsten 2013 trådte enda en endring i introduksjonsloven i kraft: Personer som har fått 

første oppholdstillatelse som gir dem rett og plikt til opplæringen fra 1.9.2013, skal ta en 

obligatorisk avsluttende prøve både i norsk og i samfunnskunnskap. Begge prøvene er 

digitale og tas i bruk fra 2014. Prøve i samfunnskunnskap fantes ikke tidligere. Den foreligger 

nå på de mest frekvente innvandrerspråkene. Den nye avsluttende norskprøven erstatter de 

tidligere norskprøvene 2 og 3 og gjennomføres for første gang i mai/juni 2014.  

Ny organisering av norskopplæringen i Oslo 

Fra skoleåret 2013/14 er det innført en ny organisering i norskopplæringen.  

Standardisering av kurstilbudet 

Det er innført like kursperioder på 5-7 uker på alle skolene. Det betyr at det nå er mer 

forutsigbart for søkerne når de kan få tilbud, og de kan også velge i hvilken kursperiode de 

ønsker å starte. I tillegg er antall timer per uke standardisert. På dagtid tilbys kurs på 12, 16, 

20, 24 eller 30 uketimer, på kveldstid 8 eller 12 timer per uke. De enkelte skolene tilbyr et 

utvalg av standardkurspakkene som beskrives i skolens brosjyre. 

Det er også laget en oversikt over prisen per kursperiode, som gjør det lettere for betalende 

søkere å orientere seg i kurstilbudet. 

Fritt skolevalg 

Tidligere ble søkere tildelt skole etter spor (kurs på spor 1,-2 eller 3) og boligadresse. Fra 

2013 kan søkere ønske hvilket voksenopplæringssenter de vil gå på. Oslo VO Skullerud tilbyr 

alle tre spor, og velges fortsatt av de fleste som bor i de sørlige bydelene. Tidligere Oslo VO 

Smedstua i Groruddalen har flyttet til Fyrstikktorget, heter Oslo VO Helsfyr og tilbyr alle tre 

spor. Oslo VO Rosenhof har lokaler i Dynekilgaten, i Trondheimsveien og i Osterhaus’ gate. 

Spor 2 og 3 er i Dynekilgaten, spor 1 tilbys i Trondheimsveien og i Osterhaus' gate. 

Kvinner med rett til gratis norskopplæring kan også velge KIA (Kristent interkulturelt arbeid), 

der de kan få tilbud om barnepass. 
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Ved inntaket uttrykker søkerne ønske om det VO-senteret de helst vil gå på, og de 

oppfordres til å velge et alternativt senter i tilfelle det ikke er ledig plass på den skolen de 

ønsker mest. Søkerne velger i tillegg når de ønsker å starte i henhold til de faste 

kursperiodene, og de velger dag- eller kveldstid. Ved behov kan de begrense ønsket sitt til en 

bestemt tid på dagen (morgenøkt eller ettermiddagsøkt) og antall uketimer. De settes på 

søkerlisten til skolen, med tidspunktet og omfanget de har som sitt første valg. Skolene 

prøver å oppfylle ønskene så godt de kan, men samarbeider også hvis en skole ikke kan gi 

det ønskede tilbudet. 

Søknader om kurs i norsk og samfunnskunnskap 

I 2013 søkte 5469 personer om norskopplæring. Av disse ble 98 % overført til skolene. 

Resten trakk søknaden eller fullførte ikke hele inntaksprosessen.  

41 % av søkerne var omfattet av introduksjonsloven og hadde rett og plikt, plikt eller rett til 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap. De som har rett og plikt, må delta i 250 eller 550 

timer norskopplæring (avhengig av når de fikk første oppholdstillatelse) og 50 timer 

samfunnskunnskap, personer med plikt må ta 250 timer norsk og 50 timer 

samfunnskunnskap, for å kunne få permanent oppholdstillatelse. Personer som 

introduksjonsloven gjelder for, er registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 

59 % av søkerne til norskopplæring var ”frivillig betalende”, dvs. personer som ønsker å 

betale for norskkurs. Blant dem er det mange innvandrere fra EU-land, men også studenter, 

au pairer, og arbeidssøkere fra land utenfor EU/EØS-området med oppholdstillatelser som 

ikke omfattes av introduksjonsloven. En spesiell gruppe er faglærte personer, som kan få ett 

års oppholdstillatelse mot at de lærer seg norsk, - en mulighet mange benytter seg av. Det er 

også en trend at arbeidsgivere i større grad etterspør formell dokumentasjon på 

norskkunnskaper før de gir fast ansettelse. Mange søker derfor norskopplæring for å 

forberede seg til en norskprøve som gir dem dokumentasjon på norskkompetansen. 

 
Antall søknader til norskopplæring etter rettigheter  
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1.9.2010 ble den statlig finansierte "overgangsordningen" avviklet. Ordningen gav mange 

innvandrere med oppholdstillatelse fra før 1.9.2005 mulighet til gratis norskopplæring. Disse 

må nå betale for norskkurs. Som følge av avslutningen av overgangsordningen gikk 

søknadstallene til norskopplæring betraktelig ned i 2011. Men i 2012 var det igjen en økning. 

Økningen var på 15 % sammenliknet med året før, og tallene i 2013 er nesten på samme nivå 

som i 2012.  

Ungdom 16-19 år 

Oslo har egne klasser for 16-19-åringer som trenger å lære norsk. Blant de 5469 som søkte 

norskopplæring i 2013, var det 235 ungdommer (16-19 år). Etter norskopplæringen søkes de 

videre inn i et utdanningsløp. De som ikke har fullført grunnskole, får grunnskoleopplæring 

ved Sofienberg videregående skole frem til grunnskoleeksamen. De som har fullført 

grunnskole, fortsetter på ordinær videregående skole.  

Det er et bevisst valg å la ungdommene gå på videregående skoler sammen med elever på 

deres egen alder allerede når de går på norskopplæring. Frem til sommeren 2013 var 

ungdomsklassene på Sogn videregående skole, men fra høsten 2013 er de på Kuben 

videregående skole, avdeling Morellbakken. 

Ungdommene som søkte i 2013, kommer fra 51 forskjellige land, men nesten en fjerdedel 

har norsk statsborgerskap. Grunnen til at de norske ungdommene trenger å lære norsk, er at 

de har fått mesteparten av sin skolegang i utlandet, f.eks. i foreldrenes hjemland. 

 

Statsborgerskap for ungdommer 16-19 år som søkte norskopplæring i 2013 

Uansett hvilke rettigheter til norskopplæring den enkelte har, får alle i alderen 16-19 år 

gratis norskopplæring. 67 % er ikke omfattet av rettigheter i introduksjonsloven og ville ha 

måttet betale for norskkurs hvis de hadde vært voksne. I tillegg til de 56 ungdommene med 

norsk pass var det 58 med statsborgerskap fra nordiske land eller EU-land som søkte 

norskopplæring i 2013.  
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50 timer samfunnskunnskap  
50 timer samfunnskunnskap på ulike deltakerspråk er en del av den lovpålagte opplæringen 

som mange innvandrere må ta for å kunne få permanent oppholdstillatelse.  

Måloppnåelse  

Målet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er at 90 prosent av dem 

med rett og plikt oppfyller sin plikt (300/600 timer) innen tre år, som er fristen for å få 

timene gratis, eller består en godkjent norskprøve. Av personer bosatt i Oslo som har 3 års 

frist i 2013, har 89 % fullført 50 timer samfunnskunnskap eller fått fritak for opplæringen. 

Rundt 83 % har fullført både norsk og samfunnskunnskap. 

Kursoversikt 2013 

I Oslo blir kursene i samfunnskunnskap 

arrangert av avdeling for samfunnskunnskap 

på Oslo VO Servicesenter. I 2013 arrangerte 

Servicesenteret til sammen 112 kurs på 29 

språk. I tillegg gikk del 2 av kursene som 

startet i høstferien 2012, våren 2013. Til 

sammen ble det gjennomført 128 kurs. 

Kursene ble holdt i skolens ferier, og på 

kveldstid i vår- og høstsemesteret.  

 

Albansk Engelsk Nepalesisk Spansk Tyrkisk 

Amharisk Farsi Pashtu Swahili Uighur 

Arabisk Gassisk Portugisisk Tagalog Urdu 

Bosnisk/SK Hindi Punjabi Tamil Vietnamesisk 

Burmesisk Kinesisk Somalisk Thai  

Dari Kurdisk Slovakisk Tigrinja  
Oversikt over kursspråk 2013 

 
2421 personer deltok på kurs. 439 av disse plassene er kjøpt av andre kommuner. 

År Antall deltakere Antall kurs Antall språk 

2006 921 58 17 

2007 1352 82 24 

2008 1739 111 29 

2009 2394 94 27 

2010 2218 91 32 

2011 1848 89 25 

2012 2074 92 30 

2013 2421 112 29 
Oversikt 50 t samfunnskunnskap: deltakere, språk og kurs 2006-2013 
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Obligatorisk prøve i samfunnskunnskap 

Høsten 2013 ble det innført obligatorisk prøve i samfunnskunnskap for innvandrere med rett 

og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap som har fått første oppholdstillatelse 

etter 1. september2013.  

Fra 2014 vil gjennomføring av prøven bli en betydelig organisatorisk oppgave for avdeling for 

samfunnskunnskap på Servicesenteret. 

Administrativt 

Avdeling for samfunnskunnskap har en avdelingsleder og to fast ansatte. I perioder 

suppleres det med en 50 % ressurs. Rundt 130 flerspråklige lærere er tilknyttet avdelingen. 

Lærerne er ikke fast ansatt, men tegner kontrakt per kurs.  

Avdelingen administrerer også nettsiden Kurstorget, www.oslovo.no/kurstorg. Her kan 

deltakere fra Oslo melde seg på planlagte kurs, og andre kommuner kan melde på/kjøpe 

plasser til sine deltakere til kurs i Oslo.  

Avdelingen har en vakttelefon som er bemannet daglig fra kl. 09.00 til kl. 15.00 og egen  

e-posttjeneste, 50t@oslovo.no, for publikum.  

Avdelingen fortsetter samarbeidet med VOX, og har i 2013 blant annet pilotert den nye 

samfunnskunnskapsprøven. 

 

 

 

 

 

 

 

Lærere på samfunnskunnskapskurs er på kurs de også… 

  

mailto:50t@oslovo.no
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Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
Innvandrere med rett og plikt eller plikt iht. introduksjonsloven må ta 300 eller 600 timer i 

norsk og samfunnskunnskap for å kunne få innvilget permanent oppholdstillatelse og 

statsborgerskap. Alternativt kan de søke fritak fra plikten til opplæring på grunnlag av 

dokumenterte norskkunnskaper (bestått bestemte prøver i norsk med mer), eller av 

helsemessige eller andre tungtveiende årsaker, ut fra reglene i introduksjonsloven. Et vedtak 

om fritak er likeverdig med dokumentasjon av opplæring eller norskprøver ved innvilgelse av 

permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap. 

Servicesenteret behandler søknader om fritak fra plikten til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. I 2012 gikk antall fritakssøknader ned for første gang, men det ble en 

liten oppgang igjen i 2013. Med utvidelsen av rett og plikt fra 300 til 600 timer for personer 

som fikk opphold etter 1.1.2012, forventer vi i de kommende år igjen flere søknader om 

fritak, spesielt fra 2015, når personer med rett og plikt til 600 timer har vært i Norge i tre år 

og kan søke om permanent oppholdstillatelse. 

 
Antall søknader om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Bare åtte personer søkte i 2013 fritak av helsemessige årsaker eller andre tungtveiende 
grunner.  

Servicesenteret får mange henvendelser om fritak som ikke resulterer i en søknad. Årsaken 

er at Servicesenteret gir potensielle søkere veiledning om hvem som kan søke fritak hos 

kommunen, og hvem som må søke fritak hos utlendingsmyndighetene (for statsborgerskap), 

samt hvilken dokumentasjon som kan brukes og ikke kan brukes for å få innvilget fritak ut fra 

tilstrekkelige kunnskaper i norsk. God veiledning fører til at de fleste søknadene har 

nødvendig dokumentasjon så søkerne kan få innvilget vedtak om fritak. I 2013 ga 

Servicesenteret bare 14 avslag på søknader om fritak, og det kom ingen klager i etterkant. 
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Inntak til grunnskole 
Servicesenteret behandlet 1058 søknader om grunnskoleopplæring i 2013, omtrent like 

mange som året før. 922 (87 %) ble overført til skolene. 136 (13 %) fikk av ulike årsaker ikke 

inntak: de møtte ikke til inntakstest, trakk søknaden, hadde for mye utdanning for å få 

grunnskole, bodde ikke i Oslo, eller manglet oppholdstillatelse.  

Før 2013 mottok Servicesenteret alle søknader personlig eller per post. Fra 2013 av har 

Servicesenteret oppfordret alle grunnskolesøkere til å komme til en inntakssamtale. Der 

gjennomgås søknaden, og inntakskonsulenten får bedre mulighet til å avklare om søkeren 

har rett til grunnskole, eller om søkeren åpenbart har behov for et annet tilbud. Søkeren kan 

rådes til å søke videregående opplæring eller realkompetansevurdering. Norskopplæring kan 

være aktuelt for innvandrere som skal forberede seg til en norskprøve de må bestå for fast 

ansettelse, eller f.eks. trenger 300 timer norsk for å søke norsk statsborgerskap. 

Basis-tilbudet, som var grunnskole på lavere nivå kombinert med norskopplæring, ble 

avsluttet juni 2013. Fra høsten 2013 ble grunnskole på lavere nivå og norskopplæring to 

ulike løp. Grunnskoleopplæringen følger læreplanene i Kunnskapsløftet. Noen få elever tar 

både grunnskole og norskopplæring, noe som er mulig hvis undervisningen på de to 

skoleslagene er lagt til ulike tidspunkt. 

Grunnskole for voksne i Oslo er inndelt i nivåer, hovedinndelingen er nivå 1-7 og nivå 8-10. 

På nivå 8-10 regner man med 3, 2 eller 1 års opplæring på fulltid for å klare 

grunnskoleeksamen. Av de 922 som ble tatt inn til grunnskole, fikk 147 (16 %) et tilbud på 

nivå 8-10. 775 (84 %) fikk et tilbud på nivå 1-7.  

 
Antall søknader til grunnskole 2009-2013, fordelt etter inntaksnivå. 

 

Den markante økningen av søknader til grunnskole fra 2010 skyldes avviklingen av den 

såkalte "overgangsordningen" fra 1.9.2010. Overgangsordningen ga mange innvandrere med 

oppholdstillatelse før 1.9.2005 mulighet til gratis norskopplæring. Fra høsten 2010 av kan 

noen søkerne til grunnskole også være personer som har mistet retten til norskopplæring 

fem år etter at de fikk første oppholdstillatelse, iht. introduksjonsloven. 
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Oslo har en stor innvandrerbefolkning med varierende utdanningsbakgrunn. Det er derfor 

ikke overraskende at de fleste søkerne til grunnskole for voksne har utenlandsk opprinnelse. 

Norskkunnskaper er en vesentlig forutsetning for å kunne fungere på en arbeidsplass, eller 

for å kvalifisere seg videre i et utdanningsløp. En del av innvandrerne som før var ivaretatt av 

norskopplæringen, har lite utdanning og derfor rett til grunnskole, der de kan tilegne seg 

grunnleggende ferdigheter. Mange grunnskolesøkere har vært lenge i Norge, og har også 

fått norsk statsborgerskap. Norske statsborgere har ikke rett til gratis norskopplæring, men 

kan ha rett til grunnskoleopplæring. 

 
Statsborgerskap for grunnskolesøkere som ble testet til nivå 1-7, sammenliknet med søkere til 
norskopplæring som ble testet til spor 1, i 2013 

 

Figuren over viser landfordeling for søkere som er testet til grunnskole, nivå 1-7 og til 

norskkurs, spor 1. De fleste som får tilbud på spor 1, har også rett til grunnskole fordi de har 

lite utdanning. De norske statsborgerne er personer med innvandrerbakgrunn.  

Blant grunnskolesøkerne på nivå 8-10, er søkere med følgende morsmål representert oftest: 

Morsmål for grunnskolesøkere som ble testet til grunnskole nivå 8-10. 
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Inntakstester 
Servicesenteret bruker digitale tester i norsk, matematikk og engelsk for nivåplassering i 

norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring, i tråd med intensjonene om 

tilpasset opplæring. Senteret har utviklet norsktester for lese- og skrivekyndige (spor 2 og 3 i 

norskopplæringen) med ulike inngangsnivå: A1, A2 og B1. Minoritetsspråklige som har blitt 

alfabetisert i voksen alder, og som har svake lese- og skriveferdigheter, får en egen norsktest 

(spor 1). Søkere til norskopplæring får en digital test hvis de ikke er nybegynnere i norsk. 

Alle søkere til grunnskole testes i norsk. Søkere som vurderes for inntak til de høyeste 

nivåene (8-10) i grunnskolen, testes også i matematikk og engelsk. Mange søkere til 

videregående opplæring testes i ett eller alle tre fagene, avhengig av hva de har søkt, og av 

hvilken dokumentasjon de har på 

fagkunnskaper.  

I 2013 ble det gjennomført 6424 enkelttester. 

Det er omtrent like mange som i 2012.  

Antall norsktester har stabilisert seg etter 2011. 

Søkningen til norskkurs gikk midlertidig ned 

etter at mange mistet muligheten til gratis 

norskopplæring fra 1.9.2010.    Testrommet er klart 

Antallet matematikk- og engelsktester henger først og fremst sammen med antall søknader 

til videregående opplæring. Som nevnt testes bare grunnskolesøkere til de høyeste nivåene 

(8-10) i matematikk og engelsk.  

Antall digitale tester, fordelt på fag 
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Inntak til spesialundervisning på grunnskolens område 
I 2013 behandlet Servicesenteret 1339 søknader om spesialundervisning. Dette er en liten 

nedgang sammenliknet med året før. 

De største andelene er søknader om audiopedagogisk behandling (44 %) og logopedi (30 %). 

Søknader i kategoriene generell spesialundervisning og hørselshemming er søknader som 

krever sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste.  

Søknader i kategoriene audiopedagogisk behandling, logopedi, synspedagogisk vurdering og 

dysleksi krever ikke sakkyndig vurdering. Dysleksi ble fra 2012 skilt ut som en egen kategori. 

 

 
Antall søknader til spesialundervisning  
 
 
 

* Ifølge opplæringsloven § 4A og § 5 har kommuner og fylkeskommuner ansvar for å gi 

spesialundervisning, herunder audiopedagogiske tjenester. Behovet for audiopedagogiske 

tjenester er så stort at kommunen ikke har kapasitet til å gi behandlingstilbud. 

Privatpraktiserende audiopedagoger får ikke refusjon fra NAV med mindre det foreligger et 

avslag fra kommunen på søknaden fordi kommunen ikke kan gi tjenesten selv. Dette er en 

formell prosedyre kommunen må følge, og en rutine som ble innført i 2008 etter ønske fra 

NAV. På søknader i kategorien audiopedagogisk behandling gir Oslo Voksenopplæring derfor 

alltid avslag, slik at søkeren kan få tilbud fra privat tilbyder. 
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Rådgivning  
Avdeling for informasjon og rådgivning ved Oslo VO Servicesenter tilbyr informasjon og 

rådgivning om yrker, godkjenningsordninger og utdanningsveier for voksne, både til 

enkeltindivider og til andre etater og aktører. Mye rådgivning er spesifikt til søkere til 

videregående opplæring. Avdelingen igangsetter informasjonstiltak og har ansvaret for 

rådgivernettverket i Oslo VO.  

Rådgivningstjenesten/Informasjonssenteret  

Informasjonssenteret på Oslo VO Servicesenter er betjent av rådgivere. Det er åpent fire 

dager i uken og har kveldsåpent mandager. Tilbudet er for brukere både med og uten 

timeavtale. Det ble gjennomført 3824 veiledningssamtaler med enkeltpersoner i 2013. Det 

har vært en stor økning i antall besøkende, fra 3336 i 2012 til 3824 i 2013. Økningen er 

fordelt over hele året, men mange kom nær søknadsfristen til videregående og høsten 2013. 

Økningen har flere årsaker: NAV henviser flere brukere til Oslo VO Servicesenter, arbeidslivet 

etterspør i større grad formell utdanning, og VO-tilbudet er bedre kjent.  

De fleste som besøker informasjonssenteret, ønsker veiledning ved innsøkning til 

videregående opplæring (se neste kapittel), og noen søker realkompetansevurdering. Noen 

har delkompetanse og trenger å komplettere med videre skolegang for å få 

studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Andre kommer for å orientere seg om mulige 

utdanningsveier og yrker. Mange har utdanning fra andre land og trenger en orientering om 

godkjenningsordninger. I 2013 ble det inngått et tettere samarbeid med fagopplæringen i 

Utdanningsetaten for å kunne gi bedre informasjon om mulighet til å få godkjent praksis.  

Rådgiving per telefon og e-post 

Enkle spørsmål om videregående opplæring og andre tilbud avklares ofte per telefon eller  

e-post. Rådgivertjenesten har telefonveiledning i senterets åpningstid. I 2013 ble det besvart 

ca. 950 e-poster, en klar økning fra 2012 med rundt 730. E-post besvares innen to 

arbeidsdager. Mange av henvendelsene kommer fra NAV og private tilbydere av opplæring.  

Informasjon på kursene i samfunnskunnskap 

Alle grupper på 50 timers kurs i samfunnskunnskap får besøk av en rådgiver. Informasjonen 

gis på engelsk eller oversettes av flerspråklige lærere. Rådgiveren orienterer om ordninger 

for godkjenning av utenlandsk utdanning og utdanning for voksne i Norge. Det er nyttig både 

for innvandrerne selv og samfunnet at de får denne informasjonen tidlig, så de kan planlegge 

videre utdanning og eventuelt starte prosessen med å få vurdert medbragt kompetanse. 

Rådgivernettverket 

Rådgivningstjenesten koordinerer et internt nettverk for faglig samarbeid og utveksling av 

informasjon for rådgiverne på Oslo VO Sinsen, Oslo VO Rosenhof, Oslo VO Skullerud, Oslo 

VO Helsfyr, Oslo VO Nydalen og Grønland voksenopplæringssenter. Det ble arrangert 3 

samlinger i 2013.   
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Inntak til videregående opplæring 
I 2013 mottok og behandlet Servicesenteret 1568 søknader om inntak til videregående 

opplæring og realkompetansevurdering. Det er færre søknader enn i 2012 (1706). 1365 

søkte kun opplæring, 125 søkte realkompetansevurdering og 78 søkte både opplæring og 

realkompetansevurdering.  

Nedgangen i antall søknader fra 2012 skyldes trolig mer systematisk rådgivning før 

innsøkning. Antall rådgivningssamtaler økte med nesten 500 på ett år, fra 3336 i 2012 til 

3824 i 2013. Grundigere rådgivning for flere har bidratt til at søkere har søkt riktig tilbud, og 

at noen færre har søkt videregående. 

Fordeling av søknader til ulike utdanningsprogram  

Oslo VO tilbyr opplæring både i yrkesfaglige utdanningsprogram og i fag for 

studiekompetanse. I 2013 var det 839 søknader til fag for studiekompetanse og 720 

søknader til yrkesfag. Innenfor de yrkesfaglige studieprogrammene ønsket over halvparten 

plass på Helse- og oppvekstfag (448). 

 

Fordeling av søknader til ulike utdanningsprogram. (Søknader til realkompetanse er ikke med i 

oversikten)  

Av de 1568 mottatte søknadene ble 1143 søknader overført til Oslo VO Sinsen til videre 

behandling. Av søknader som ikke ble overført, trakk 254 søknaden, 132 møtte ikke til 

inntakstest, 36 fikk avslag og 3 manglet dokumentasjon.   
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Søkere med og uten rett til opplæring 

Voksne søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 må være 

25 år eller eldre i søknadsåret, ha fullført minimum 9 år grunnskole, men ikke ha fullført 

videregående opplæring.  

Søkere uten rett behandles og vurderes på lik linje med søkere med rett, men prioriteres 

etter søkere med rett til inntak. I 2013 var det 812 søkere med rett og 681 søkere uten rett. 

Søkere uten dokumentert grunnskole  

Søkere som ikke har fullført norsk grunnskole med karakterer, innkalles til en plasseringstest 

i norsk, matematikk og engelsk. Testene er en indikator på nivå og en plasseringstest for 

tilbudene i videregående. Testene kan også være en del av en helhetlig vurdering av søkers 

rett til videregående hvis søker har svake resultater og ikke kan dokumentere fullført 

grunnskole fra hjemlandet. Disse søkerne vil få avslag på rett til videregående og motta et 

tilbud om å søke grunnskole for voksne.  

Rådgivning og inntak til videregående ut fra norskferdigheter 
Innsøkning til videregående opplæring og norskkunnskaper 

Mange søkere til videregående opplæring for voksne har ikke norsk som morsmål. Erfaring 

viser at elever i videregående må ha et godt grunnlag i norsk for å kunne følge opplæringen 

og bestå. Det er imidlertid ikke lov til å stille krav til norsknivå ved inntak til videregående i 

henhold til opplæringsloven. Derfor har Oslo VO Servicesenter innført systematisk veiledning 

av søkere som har norskkunnskaper under B1-nivå (tilsvarende Norskprøve 3). Søkernes 

norskkunnskaper vurderes ved inntakstest eller gjennom fremvist dokumentasjon på 

norskkunnskaper.  

Oslo VO Servicesenter mottar mellom 1500 og 2000 søknader til videregående opplæring på 

årsbasis. Plasseringstester i norsk for søkere med norsk som andrespråk viser at over 30 % av 

søkerne har norskkunnskaper under nivå B1. Tallene varierer noe fra år til år, men andelen 

søkere med norskkunnskaper under nivå B1 er mellom 30 og 40 prosent. 

 

Søkere til videregående opplæring ved Oslo VO i 2013, fordelt etter norsknivå.  

(De som ikke trenger test, har allerede en dokumentasjon på norskferdigheter.) 
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Systematisk veiledning av søkere til videregående med norskkunnskaper under nivå B1 

I 2012 innførte Oslo Voksenopplæring systematisk veiledning av søkere til videregående 

opplæring med norskkunnskaper under nivå B1. Disse søkerne får en orientering om de har 

rettigheter til norskopplæring eller ikke. De som har rett til gratis norskopplæring, blir 

anbefalt å søke norskkurs. Søkere som ikke har rett til gratis norskopplæring, får mulighet til 

å gå på et intensivkurs i norsk i regi av Utdanningsetaten. Målet for begge disse gruppene er 

å oppnå nivå B1 i norsk før de søker videregående opplæring.  

De som ikke ønsker å følge anbefalingen om å forbedre norskkunnskapene sine, kan 

opprettholde søknaden til videregående opplæring (totalt 2 % av hele søkermassen). 

Søknaden blir da overført til Oslo VO Sinsen. De vil imidlertid bli innkalt til en 

rådgivningssamtale der de blir informert om behovet for gode norskkunnskaper for å følge 

undervisningen og bestå eksamener. 

Intensivkurs i norsk for søkere til videregående 

I juni 2012 besluttet Utdanningsadministrasjonen å opprette et intensivkurs i norsk for 

søkere med norskkunnskaper under nivå B1 og uten rett til gratis norskopplæring. Tilbudet 

ble definert som et engangstilbud over ett år, med 16 timer i uken, og med målet om at 

deltakere skal oppnå nivå B1 og deretter søke videregående opplæring. 

Det første kullet med søkere til vgo som fullførte intensivkurs i norsk vår 2013 

I skoleåret 2012/2013 ble det opprettet to klasser med til sammen 50 deltakere. 38 

deltakere fullførte kurset i juni 2013. Totalt 25 besto Norskprøve 3 skriftlig og/eller muntlig 

(B1), og 25 er aktive elever i Osloskolen per mars 2014, derav 21 ved Oslo VO Sinsen. De som 

er elever ved Oslo VO Sinsen i skoleåret 2013/2014, har god progresjon, de fleste har fått 

standpunktkarakterer ved slutten av 1. termin, og gjennomsnittskarakter er over 3,7.  

I skoleåret 2013/2014 omfatter tilbudet med intensivkurs i norsk tre klasser med 82 elever. 

To klasser ble opprettet i august 2013, og en i januar 2014. Alle avsluttes i juni 2014. 

Oslo VO Servicesenter holder i slutten av hvert semester informasjonsmøter for søkere til 

videregående opplæring som ønsker intensivkurs i norsk. I tillegg besøker rådgivere fra Oslo 

VO Servicesenter klassene når de er i gang. Deltakerne skal få bedre grunnlag for å velge 

utdanning og få kunnskap om arbeidsmarkedet i Norge. Intensivkurset skaper også en arena 

for refleksjon over utdanningsvalg sammen med klassen. Målet er at flere velger 

opplæringsløp de kan lykkes med.  

Høst 2012 Vår 2013 Høst 2013 Vår 2014 (mars) 

50 deltakere får 

plass på 

intensivkurs i norsk 

38 deltakere fullfører 

kurset.  

Av disse består 25 

deltakere Norskprøve 3 

31 får forskjellige 

tilbud i Osloskolen 

 

25 er aktive 

elever i 

Osloskolen 
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Brukerundersøkelser 

Brukerundersøkelse 

Det ble gjennomført brukerundersøkelser for rådgivertjenesten og for inntaket til norsk og 

grunnskole på Servicesenteret i august og november i 2013.  

Mange kunder kommer med forventninger om gratis norskopplæring eller at alle kan 

komme inn på videregående opplæring. Det er en utfordning for Servicesenterets ansatte å 

forklare regelverket slik at kunden forstår hvorfor ikke alle kan få innfridd sine forventinger. 

Alikevel svarte rundt 90 % at de fikk hjelp til det de kom for, og at de ble møtt med respekt 

og vennlighet. En kommentar fra en bruker:  

As far as I am concerned, I think it is all good and nice job. Thank you.  

Ventetid  

Det er særlig stor pågang til alle tjenestene i januar/februar og august/september. Det er 

størst pågang mandagene gjennom hele året. Ventetiden varierer derfor gjennom både uka 

og året. 

Ventetid - rådgiversamtale 

I 2013 ble det gjennomført 3824 rådgiversamtaler ved personlig fremmøte på 

Servicesenteret, det er 14 % økning fra 2012. Det ble i 2013 satt en servicegrense for 

ventetid på 50 minutter. 10 % ventet mer enn 50 minutter, mens 35 % ventet mer enn 30 

minutter til rådgiversamtale. Det er store variasjoner i ventetiden i løpet av året. 

Ventetid - inntakssamtale norsk og samfunnskunnskap og grunnskole  

Rutinene for inntak til norskkurs og grunnskole ble endret i 2013. Søkerne kan selv velge 

hvilken skole de vil ha som første prioritet, når de ønsker å starte opplæringen, og når på 

dagen de ønsker opplæringen. Å informere om dette har ført til at inntakssamtalene har blitt 

ca. 10 minutter lengre. 

I 2013 ble det gjennomført 7150 inntakssamtaler til norsk og samfunnskunnskap og 

grunnskole, det er 11 % økning fra 2012. I 2013 satte vi en servicegrense for ventetid på 50 

minutter. 18 % ventet mer enn 50 minutter, mens 38 % ventet mer enn 30 minutter til 

inntakssamtale. Ved stor pågang blir søkerne informert om at det kan være lang ventetid. 

Brukernes opplevelse av ventetid 

I brukerundersøkelsen ble det også spurt om ventetid for de som ønsket rådgiversamtale og 

inntakssamtale.  

 I rolige perioder svarte 92 % at ventetiden for rådgiversamtale ikke var et problem, 

mens tilfredsheten sank til 85 % i den travle perioden i august. 

 I rolige perioder svarte 91 % at ventetiden for inntakssamtale ikke var et problem, 

mens tilfredsheten sank til 71 % i den travle perioden i august. 
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Tiltak som er iverksatt for å få bedre arbeidsflyt og redusere ventetiden for søkere 

 

 Gjennomgang av og forbedret informasjon på nett, blant annet bedre informasjon 

om søknadsprosessene 

 Enklere språk i brev og vedtak 

 Informasjons-TV i venteområdet på Servicesenteret 

 

 Ny inntaksrutine for inntak til videregående opplæring for voksne 

 Kurskatalog med tilbudet i videregående med oversikt over fag og undervisningstider 

 Nye brosjyrer om noen vanlige utdanningsløp i videregående 

 "Søknadsverksted" – gruppeveiledning for utfylling av søknader til videregående 

 Ved økt behov for rådgivning forut for søknadsfristene, får rådgivningstjenesten 

assistanse fra rådgivere fra Oslo VO Sinsen 

 Rådgiverne arrangerte informasjonsmøter for søkere til videregående før 

søknadsfristen. Tema var tilbudene i videregående, arbeidsmarkedets behov for 

yrkeskompetanse, finansiering fra Lånekassen og behovet for gode norskkunnskaper 

for å kunne følge undervisningen og bestå opplæringen. Søkere fikk nyttig 

informasjon og en realitetsorientering om ulike utdanningsløp.  

Likevel trengte mange individuelle samtaler med rådgiver etterpå for å få avklart sin 

egen situasjon.  

 

 Inntakskonsulentene for norsk og grunnskole ble mer skjermet for ad hoc-oppgaver 

på sentralbord og i resepsjon 

 Ulike informasjonstiltak iverksatt for å få flere som ønsker norskkurs fra august til å 

komme til Servicesenteret i perioden før sommeren (mars-mai) for innsøkning 

o Rundt 6000 informasjonsbrosjyrer til potensielle søkere til norskkurs og 

grunnskole sendt med elever i voksenopplæringen. Brosjyren informerer også 

om at det er lurt å søke i god tid før man ønsker et tilbud, og er på norsk og 

engelsk 

o Rutinemessige informasjonsbrev til personer omfattet av introduksjonsloven 

(registrert i NIR) har fått tilleggsinformasjon om kurs- og innsøkningsperioder 
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Saksbehandlingstid 
Oslo VO Servicesenter har målt saksbehandlingstid for inntak til norskkurs og til 

videregående opplæring i 2013. 

Norskkurs 

Rundt 80 % av innkomne søknader til norskkurs blir overført til det aktuelle VO-senteret 

samme dag eller dagen etter at søknaden er mottatt. 95 % blir overført i løpet av tre dager. 

Grunnen til at noen søknader ikke er overført før etter tre dager, kan være at søkeren ikke 

har tatt inntakstest, eller at oppholdsgrunnlaget skal avklares. Interne 

saksbehandlingsrutiner er ikke årsak til at enkelte søknader kan ta mer enn tre dager å 

behandle. 

Videregående opplæring 

Inntaksprosedyren til videregående opplæring er mer komplisert enn til norskkurs, og 

saksbehandlingstiden varierer mer. Intern saksbehandlingstid vil si antall dager fra søknaden 

er mottatt og komplett, til den er registrert i det interne datasystemet. Den gjennomsnittlige 

saksbehandlingstiden i 2013 var 18 dager, men variasjonen er stor. Det er satt inn interne 

tiltak for at standardavviket skal bli mindre. Hele inntaksprosessen er forenklet, nye brev og 

vedtak er utformet gjennom 2013. I tillegg arbeider Servicesenteret med å innføre et web-

basert påmeldingssystem for de som skal ta inntakstester. Kort saksbehandlingstid vil 

forebygge behovet for henvendelser og gir søkere bedre tid til å planlegge utdanningen sin. 

Søknadsfristen til videregående opplæring med oppstart i januar ble fra 2013 justert fra  

1. november til 1. oktober for å gi saksbehandlerne bedre tid til å vurdere rettigheter, teste 

og plassere deltakere på riktig opplæring.  
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Privatisteksamen  
I 2013 mottok Privatistkontoret 44 913 eksamensoppmeldinger. Selv om antallet er svært 

høyt, er det likevel mye som tyder på at antallet stabiliseres. 

Våren 2012 ble det innført muntlig eksamen i 14 fremmedspråk det ikke gis opplæring i.  

For disse språkene var det inntil våren 2012 en eksamensordning for privatister med bare 

skriftlig eksamen. Fra 2013 er det både muntlig og skriftlig eksamen. Denne ordningen 

omfatter nå 28 språk. I tillegg er det en endring i eksamensordningen for privatister i 

kroppsøving fra skriftlig til muntlig-praktisk eksamen. Disse endringene har ført til en reell 

økning i arbeidet med muntlig og muntlig-praktisk eksamen. 

Selv om totalantallet på avholdte eksamener har gått ned med 1,9 %, har endringene nevnt 

over medført at det ikke er nedgang i arbeidsmengden. 

Nedgangen i antall eksamener skyldes for en stor del at eksamensordningen for privatister i 

naturfag fra høsten 2013 bare består av en muntlig-praktisk del. Til og med våren 2013 var 

det en egen eksamensdag med en sentralt gitt skriftlig del i tillegg. Denne endringen utgjør 

1,4 % av nedgangen. 

 

 

Figur: antall oppmeldte privatisteksamener per år 

Kontoret arbeider stadig med å gi bedre informasjon, særlig i forkant av 

oppmeldingsperiodene, for å unngå unødvendige personlige henvendelser. 

Selv om antallet unike brukere økte fra 10 543 i 2012 til 11 763 i 2013, har antall 

henvendelser ved personlig oppmøte sunket fra 2927 i toppåret 2010 (2475 i 2009) til 1762 i 

2013. På Privatistkontorets 815-nummer ble det i 2013 besvart 4568 anrop, og kontoret 

mottok omtrent 7500 e-poster.  

Privatistkontoret har nå 10 fast ansatte i full stilling. Styrket førstelinjetjeneste og 

systematisk arbeid med informasjonen på hjemmesiden og på Privatist-Web synes å ha hatt 

god effekt ved at antall personlige henvendelser fra publikum har gått ned. Allikevel er 

arbeidsbelastningen på Privatistkontoret fortsatt meget høy. 
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Annet informasjonsarbeid 
I tillegg til informasjonsarbeidet på informasjonssenteret, har kontoret ansvar for diverse 

brosjyrer og nettsider. 

En rekke nye inntaksbrosjyrer ble utarbeidet på norsk og engelsk i samarbeid med 

Utdanningsadministrasjonen og skolene. Generelle brosjyrer om tilbud og regelverk 

oppdateres fortløpende. Brosjyrene finnes i papirform til publikum på Servicesenteret, og en 

del legges også på nettet. I tillegg distribueres noen brosjyrer til NAV-kontorene og til 

Politiet.  

Kontoret har ansvar for nettsidene www.oslovo.no og www.velkommenoslo.no, begge med 

norsk og engelsk versjon. 

Servicesenterets NIR-koordinator informerer om regler for norsk og samfunnskunnskap, 

permanent opphold og statsborgerskap på alle samfunnskunnskapskurs gjennom året.  

Rundt to tusen informasjonsbrev om rettigheter, plikter og tidsfrister sendes årlig til 

innvandrere i Oslo som er omfattet av reglene i introduksjonsloven. 

Aduqua-prosjektet 
Utdanningsetaten ved Oslo VO Servicesenter og Oslo VO Skullerud har vært representert i 

EU-prosjektet ADUQUA, som arbeider med å formulere internasjonale kvalitetskriterier for 

”integreringstrening”. Prosjektet har hatt representanter fra 15 utdanningsinstitusjoner i 13 

land. 

Målet har vært å fremme forslag til anbefalinger for å sikre kvalitet i arbeidet med opplæring 

som fremmer integrering. Prosjektet har gått over tre år, og et utkast til anbefalinger til et 

felles europeisk rammeverk ble fremlagt i Brussel i april 2014. 

 

Mer informasjon på http://www.aduqua.eu/.  

 

 

  

http://www.oslovo.no/
http://www.velkommenoslo.no/
http://www.aduqua.eu/


Oslo VO Servicesenter, årsmelding 2013 

 

28 

Oslo VO Servicesenter, organisasjonskart 
 
 

 
 

 

  

Torill Brandser 
Leder 

Avdeling for 
  

-inntak vgo 

-rådgivning 

 

 

 
 

Avd.leder  
Nili Deloya 

Avdeling for 

 50 timers 
 kurs 

i 
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kunnskap 

 

 

Avd.leder 
 Birgit Stokke 

Privatist- 
kontoret 

 
 

 

 

 
 

Avd.leder  
Per Storheim 

Avdeling for  
kontor og inntak: 

-norsk og 
samfunnskunnskap 

-grunnskole 

-spesialundervisning 

 

Avd.leder 
 Marlies Knappert 

Informasjon/ 
WEB 

Økonomi 
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Oslo VO Servicesenter, 

personalet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alle foto i årsmeldingen: Nina Reksten  

(Unntak: bildet nederst på s 14)   

Servicesenteret har 40 ansatte.  

Gjennomsnittsalder er 49 år. 

70 % er kvinner. 

Sykefravær 2013: 6,1 % 

Ansatte som ressurser: 

De ansatte har  

kompetanse i 

 Lovverk og forvaltning 

 Veiledning 

 Kundebehandling 

 Pedagogikk 

 Ulike kulturer 

 Data 

 Språk 

De ansatte 

behersker 

 24 språk 

 i tillegg til norsk,  

og er fra  

12 nasjoner 

inkl. Norge. 
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Oslo Voksenopplæring Servicesenter, 

kontaktinfo mm 

 

 

 

 
 

Karoline Kristiansens vei 8, 
Fyrstikktorget på Helsfyr 
 
Sentralbord: 23 47 00 00 
 
Åpningstider:  
Mandag kl. 12–18 
Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10–15  
 
 
E-post:  

 oslovo.servicesenter@ude.oslo.kommune.no  
for generelle henvendelser til kontoret 

 karriere@ude.oslo.kommune.no  
for karriereveiledning og rådgivning om utdanning 

 50t@oslovo.no  
om 50 timer kurs i samfunnskunnskap 

 norskkurs@ude.oslo.kommune.no  
for informasjon om innsøkning til norsk og samfunnskunnskap  
og om fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

 privatistkontoret@ude.oslo.kommune.no  
for informasjon og veiledning om privatisteksamen 

 
 

Hjemmesider: 

www.oslovo.no  www.english.oslovo.no  www.velkommenoslo.no 
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