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Nytt i 2015 

Oslo Voksenopplæring Servicesenter er inntakssenteret for all 

voksenopplæring i Oslo kommune. Servicesenteret behandler 

søkere til norskopplæring, 50 timers kurs i samfunnskunnskap, 

grunnskole, videregående opplæring og spesialundervisning. Vi 

tilbyr generell informasjon om de ulike tilbudene og gir rådgivning 

knyttet til videregående opplæring. Fordi Oslo er både fylke og 

kommune, har vi samlet all kommunal og fylkeskommunal voksenopplæring i en organisasjon. Alle 

som ønsker informasjon om voksenopplæring eller har ønske om et konkret tilbud i Oslo 

voksenopplæring, kan ta kontakt med Servicesenteret. Mange har ikke full oversikt over hvilke tilbud 

som er tilgjengelige og hvilke rettigheter de har. En viktig oppgave for ansatte på Servicesenteret er å 

hjelpe dem med å avklare rettigheter og orientere dem i de ulike valgene som må tas for å oppnå 

ønsket sluttkompetanse.  

Mennesker med innvandrerbakgrunn er den klart største gruppen blant de som søker tilbud i 

voksenopplæringen. I 2015 utgjorde innvandrere 24,5 % av befolkningen i Oslo, og Oslo er med dette 

kommunen i Norge med høyest tetthet av innvandrere. Til tross for en økende andel av innvandrere i 

befolkningen, har tendensen de siste årene vært at søknader til norskopplæring og 50 timers kurs i 

samfunnskunnskap har hatt nedgang. Fra oktober 2015 snudde denne trenden og det har vært en 

reell økning i søknader de tre siste månedene av året. Søknader til grunnskole og videregående 

opplæring er på samme nivå som i 2014, mens antallet søknader til spesialundervisning økte.  

Avsluttende prøve i samfunnskunnskap ble obligatorisk for personer med rett og plikt fra september 

2013. Avdeling for samfunnskunnskap begynner å merke effekten av dette, og et stort antall prøver 

ble avviklet høsten 2015.  

Våren 2015 lanserte IMDi en helt ny versjon av Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Innføring av 

nye systemer er ofte utfordrende, og overgangen til det nye dataregisteret har generert en del 

merarbeid for inntaksavdelingen til norsk og samfunnskunnskap på Servicesenteret.  

Servicesenteret har i løpet av året arbeidet med forbedring av inntaksrutinene til videregående 

opplæring for voksne. Blant annet er det innført et digitalt påmeldingssystem til test i norsk, engelsk 

og matematikk for søkere til videregående.  

Det høye antallet mennesker som henvender seg på telefon, epost og ved direkte oppmøte gjennom 

året, illustrerer Servicesenterets betydning. Det er et tydelig behov for å ha dette ene stedet å rette 

spørsmål til. Pågangen av besøk er jevnt høy i gjennom hele året, med ekstra høy pågang i februar og 

august på grunn av søknadsfrister og skolestart. En prioritert oppgave fremover er å nå ut til brukere 

av Servicesenteret og samarbeidspartnere med informasjon, slik at kjennskap til rettigheter og tilbud 

blir bedre kjent, og besøkene til senteret blir spredt utover året. Dette vil øke servicenivået og føre til 

at behandlingstiden blir kortere for brukerne.  

Oslo, mars 2016 

Asbjørn Støverud, leder  
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Organisasjonskart. 
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2015 i tall 
 

 Rundt 16 700 besøkende i resepsjonen 
 

 Rundt 15 700 telefoner til sentralbordet 
 

 5 678 samtaler for inntak til norskopplæring og grunnskole 
 

 3 347 søknader til norskkurs 
 

 1 009 søknader til grunnskole 
 

 1 415 søknader til kurs i 50 timer samfunnskunnskap 
 

 1 991 deltakere på kurs i 50 timer samfunnskunnskap 
 

 Kurs i 50 timer samfunnskunnskap gjennomført på 25 språk 
 

 474 prøver i samfunnskunnskap 
 

 618 søknader om fritak fra plikt til norsk og samfunnskunnskap 
 

 1 624 søknader til spesialundervisning 
 

 1 830 søknader til videregående opplæring 
 

 4 400 rådgiversamtaler for inntak til videregående opplæring, 
realkompetansevurdering og veiledning om annen utdanning 

 

 5 088 plasseringstester for voksne 

 

 716 plasseringstester for ungdom 

 

 Over 500 supportsaker meldt til IMDi 
Tallet er usikkert, fordi en del saker ikke lenger er å finne i IMDis supportsystem. 
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Servicesenterets hovedoppgaver 
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. Hovedoppgaver er:  

 søknadsregistrering  

 vurdering av søkeres rettigheter  

 inntakssamtaler  

 inntakstesting 

 rådgivning  

Servicesenteret behandler også søknader om fritak fra plikt til 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Senteret tilbyr rådgivning om utdanningsveier, 

informerer om tilbud og regelverk og drifter nettsidene https://felles.oslovo.no og 

www.velkommenoslo.no. 

Kundeservice 

Kunder som møter på Servicesenteret 

For de fleste brukere er resepsjonen på Servicesenteret det 

første møtet med Oslo Voksenopplæring. I resepsjonen 

besvares grunnleggende og enkle spørsmål. Når formålet med 

besøket er avklart, blir kunden sendt videre, i hovedsak til 

informasjon, rådgivning eller innsøkning til norsk, 

samfunnskunnskap, grunnskole, spesialundervisning eller 

videregående.  

I 2015 ble det trukket 16 656 kølapper til resepsjonen. Det betyr at 16 656 

personer har vært innom senteret. Dette gir et snitt på 70 personer per 

arbeidsdag. I tillegg har mange med seg en hjelper eller småbarn, så det reelle 

tallet for besøkende er godt over 20 000. 

I tillegg kommer besøkende for å hente karakterutskrift eller for å klage på 

sensuren hos Privatistkontoret, som har lokaler på Servicesenteret. Disse henvises 

direkte til privatistkontorets saksbehandlere uten å trekke kølapp. Dette skjer to 

perioder i året etter gjennomført privatisteksamen.  

Resepsjonen tar også imot ferdig utfylte søknader og skriver ut enkle timebekreftelser for 

personer som trenger denne dokumentasjonen fordi de vil søke om permanent 

oppholdstillatelse eller statsborgerskap.  

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

unntatt påske og jul/nyttår.   

http://www.velkommenoslo.no/
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Gjennom året er det ulik pågang til Servicesenterets tjenester. Toppen i februar kan tilskrives 

søknadsfristen til videregående opplæring 1. mars. De høye tallene i august skyldes for det 

meste innsøking til norsk og samfunnskunnskap. Ny søknadsfrist til videregående 1. oktober 

og fortsatt stor etterspørsel etter norskkurs forklarer de mange besøkene i september. 

 

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.  
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Kundebehandling per telefon og e-post 

Mange kunder ringer Servicesenteret før de eventuelt kommer personlig. Spørsmål som kan 

besvares raskt og enkelt, tar sentralbordpersonalet seg av. Kunder som har mer omfattende 

spørsmål, blir satt over til en saksbehandler eller rådgiver. Dette gjelder spørsmål om 

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

grunnskole, spesialundervisning eller videregående opplæring. De respektive avdelingene 

betjener hver sin kundetelefon.  

I 2015 ble sentralbordets nummer oppringt 15 654 ganger, rundt 70 ganger hver arbeidsdag. 

Kunder som ringer utenom åpningstiden eller må vente på svar, får automatisk informasjon 

om Servicesenterets åpningstid og hjemmeside, både på norsk og engelsk. Sentralbordet 

satte over 3 080 samtaler til rådgivertelefonen, 2 109 til norskkurstelefonen og 720 til 

samfunnskunnskapstelefonen.  

Ved stor pågang av kunder på senteret blir betjening av avdelingstelefonene nedprioritert. 

Da tar sentralbordet imot beskjeder, og saksbehandler ringer kunden senere.  

Det kommer også inn telefoner direkte til saksbehandler eller til avdelingstelefonen. Slike 

direkte innringninger og tilbakeanrop er ikke tellet med i statistikken.  

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

 

Svingningene i antall innkomne telefoner gjenspeiler sesongene på de ulike avdelingene. 

Avdeling for 50 t samfunnskunnskap har stor pågang i forkant av kursene i vinter-, sommer- 

og høstferien. Tabellen over viser bare de samtalene som ble satt over fra sentralbordet.  

I tillegg kommer mange samtaler inn direkte til avdelingstelefonen siden direktenummeret 

oppgis både på Kurstorget og på hjemmesiden til Servicesenteret. 
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Servicesenteret mottar også mange henvendelser på e-post, som besvares av den aktuelle 

avdelingen. 

 

 

Brukere som trenger rådgivning, hjelp med å søke videregående opplæring eller vurdering av 

utenlandsk utdanning, tar ofte kontakt via e-post eller telefon.  

En del av henvendelsene gjelder endring av testdato siden mange søkere til videregående 

må gjennomføre plasseringstester i norsk, matematikk og engelsk.  

Henvendelser om norskkurs via mail eller telefon kommer ofte fra en hjelper som tar kontakt 

med voksenopplæringen først, før kunden selv kommer til Servicesenteret for å søke.  
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Kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
Innvandrere som kommer til Norge har som regel behov for å gå på norskkurs. De har 

forskjellige rettigheter/plikter etter hvilket oppholdsgrunnlag de har, pluss botid og alder. 

Personer som er omfattet av introduksjonsloven har rett og/eller plikt til å gjennomføre 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Generelt sagt får flyktninger og deres 

familiegjenforente gratis kurs, mens arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU/EØS-området 

må betale. Borgere med opphold iht. EU/EØS-reglene er ikke omfattet av 

introduksjonsloven. 

Bakgrunn  

Innvandrerbefolkningen i Norge utgjorde 12,2 % i 2015. I Oslo utgjorde personer med 

innvandrerbakgrunn 24,5 % av en befolkning på 660 000. Oslo er kommunen med høyest 

innvandrerandel i Norge.  

Flyktninger og deres familiegjenforente var den største innvandrergruppen i Oslo 

Arbeidsmigranter og familieinnvandring var de nest største gruppene. Bare et fåtall kom for 

å ta utdanning. 

Oslo kommune bosatte 684 flyktninger i 2015, dette skal øke til 1000 i 2016. 

Introduksjonsprogrammet er i hovedsak for nyankomne flyktninger som har behov for 

kvalifisering, og for familiegjenforente med flyktninger. Programmet er helårig og på fulltid 

over to år. Hovedelementene i programmet er opplæring i norsk og samfunnskunnskap og 

tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid. Oslo VO er ansvarlig for opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap for dem som bosettes i Oslo.  

I 2014 kom SSB-rapporten Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet – hvem er 

de? Der slås det fast at Oslo er det fylket hvor det bor flest innvandrere med svak tilknytning 

til arbeidsmarkedet, og hvor de utgjør den høyeste andelen blant innvandrere. En av 

grunnene til at innvandrere står utenfor arbeidslivet, er at de har svake norskferdigheter. 

For å få flere i arbeid gir Staten gjennom IMDi tilskudd til prosjektet Jobbsjansen. En del 

bydeler i Oslo har etablert tiltak finansiert med disse midlene. Jobbsjansen er et tilbud til de 

samme kategoriene arbeidssøkere som tidligere ble ivaretatt gjennom Kvalifiserings-

programmet og Ny sjanse, der bydelene i større grad benyttet seg av Oslo VOs kurstilbud.  

Innsøkning til norskkurs i Oslo VO 

Frem til oktober 2015 var det en generell nedgang i antallet som søkte norskkurs i Oslo VO, 

uavhengig av rettigheter til opplæringen. Fra oktober og ut året var det en økning. Økningen 

skjedde særlig i gruppen med rett og plikt, det vil si de som er omfattet av 

introduksjonsloven og får gratis kurs (rett og plikt). Dette gjelder blant annet deltakere i 

introduksjonsprogrammet. 

For personer som betaler for kurs har nedgangen fra 2014 derimot fortsatt. 

Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EU/EØS er omfattet av introduksjonsloven, og må 
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betale for norskkurs (plikt). Alle med opphold etter EU/EØS-regelverket må betale hvis de 

ønsker norskkurs. Også innvandrere med lang botid må kjøpe norskkurs.  

Søknader, antall, landbakgrunn, sporfordeling  

I 2015 gjennomførte Servicesenteret 5678 inntakssamtaler med søkere til norsk eller 

grunnskole. Dette resulterte i 3 347 søknader om norskkurs. (Se også grunnskole.) 

6 % av søkerne ble vurdert til spor 1 (søkere med lite eller ingen skolebakgrunn), 77 % til 

spor 2 (en del skolebakgrunn) og 17 % til spor 3 (velutdannede).  

De som søkte norskkurs i Oslo VO i 2015, kom fra 140 forskjellige land.  

27 % av søkerne fordeler seg på bare fem land: Norge (norske statsborgere med utenlandsk 

bakgrunn) (6 %), Pakistan (5,6 %), Filippinene (5,4 %), Polen og Somalia (4,7 %). Deretter 

følger Eritrea, Syria, India, Spania og Afghanistan. 

 

 

NIR: Omfattet av introduksjonsloven, med rett, rett og plikt eller plikt.  

BETALERE: Ikke omfattet av introduksjonsloven. 
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Tilbudet i Oslo VO 

Oslo VO har et standardisert, men også variert tilbud om norskkurs. Det er faste 

kursperioder på alle skolene. I 2015 startet nye kurs etter sommer-, høst-, jule-, vinter- og 

påskeferien. I tillegg var det noen små inntak etter norskprøvene.  

Søkeren kan velge mellom kurs som starter om morgenen, midt på dagen eller om 

ettermiddagen. Kursene har også ulik intensitet. På dagtid er det kurs med 8, 12, 16, 20, 24 

eller 30 timer per uke. På kveldstid tilbys kurs to dager per uke med 8 t/u på spor 2 og 3, og 

tre dager per uke med 12 t/u til spor 1-deltakere. I tillegg har Oslo VO nettkurs.  

Ikke alle skolene tilbyr alle variantene til enhver tid, men fordi det er fritt skolevalg, kan de 

fleste finne et kurs som passer. Den enkelte skole tilbyr et utvalg av standardkurspakkene. 

Dette er beskrevet i brosjyrer om skolene, som Servicesenteret produserer i samarbeid med 

skolene. Senteret lager også en prisoversikt for de enkelte kursperiodene slik at betalende 

søkere kan orientere seg i tilbudet. 

Standardkurspakkene tilbys ved Oslo VO Helsfyr, Rosenhof og Skullerud. Kvinner med rett til 

gratis norskopplæring kan også ta norskkurs på KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) tre dager 

per uke. Der kan de ved behov få barnepass i undervisningstiden.  

De som må betale for norskopplæring, kan velge mellom mange tilbydere av norskkurs.  

I Oslo er det en del private aktører på markedet. Inntakskontoret på Servicesenteret erfarer 

daglig i møter med kunder at mange er seg bevisst hva slags kurs de ønsker og at Oslo VO 

konkurrerer med andre tilbydere både mht. pris og kvalitet. Noen søkere kommer til Oslo VO 

etter at de har tatt et begynnerkurs hos en privat leverandør som ikke kan tilby 

oppfølgingskurs. Oslo VO har på grunn av sin størrelse mulighet til å tilby spordifferensierte 

kurs på alle nivå, også til betalende søkere. 
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Ungdom 16-19 år 

Ungdommer mellom 16 og 19 år som trenger å lære norsk, får tilbud på Kuben videregående 

skole, uavhengig av om de har eller ikke har rettigheter til norskopplæring ut fra 

introduksjonsloven. Undervisningen foregår på Bredtvet videregående. Det er bevisste valg å 

gi disse ungdommene et tilbud, og å gi dem opplæring på en skole som har elever på deres 

egen alder.  

Ved siden av norsk har ungdommene også andre skolefag. Når de har nådd et visst nivå i 

norsk søkes de videre inn til et ordinært utdanningsløp på andre skoler. De som ikke har 

fullført grunnskole, får grunnskoleopplæring frem til grunnskoleeksamen. De som er ferdig 

med grunnskolen, fortsetter på ordinær videregående skole.  

I 2015 søkte 295 ungdommer i alderen 16-19 år om norskopplæring, en klar økning fra 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabellen viser fordeling av søkere som hhv er omfattet av introduksjonsloven (med rett og plikt, eller 
plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ("NIR") og søkere som ikke er omfattet av 
introduksjonsloven ("Betaler").  

 
Selv om mange av disse ungdommene formelt sett ikke har rett til gratis norskopplæring, har 

Oslo Kommune valgt å bekoste denne undervisningen. Det er bare ungdom bosatt i Oslo 

som nyter godt av denne ordningen. Det satses på å gi minoritetsspråklig ungdom skolegang 

slik at de kan komme seg videre i det norske utdanningssystemet.  
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Introduksjonsloven og NIR 

En viktig oppgave for inntaket til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på Servicesenteret 

er å avklare søkeres eventuelle rettigheter og plikter ut fra introduksjonsloven. 

Introduksjonsloven bestemmer hvem som har rett og/eller plikt til opplæringen, og 

definerer rett i.f.t. aldersgrupper og tidsfrister for gratis opplæring for dem som har rett. 

Plikten til opplæring eller fritak for plikten ut fra bestemte regler er knyttet til muligheten til 

å søke permanent oppholdstillatelse og eventuelt statsborgerskap. 

Mye av informasjonen kommunene/voksenopplæringen trenger for å vurdere søkeres rett, 

plikt, frister mm ligger i datasystemet NIR, som driftes av IMDi, integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet. Systemet er et selektert uttrekk av informasjonen i DUF, det sentrale 

utlendingsregisteret. Opplysninger i NIR om alle søkere til norsk og samfunnskunnskap blir 

rutinemessig sjekket av Servicesenteret.  
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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.  

Kursoversikt 2015 

I Oslo blir kursene i samfunnskunnskap arrangert av avdeling 

for samfunnskunnskap på Oslo VO Servicesenter. I 2015 holdt 

Servicesenteret til sammen 82 nye kurs med 1991 deltakere, 

på 25 språk. Dette er en nedgang fra 2014, men den var 

forventet fordi nedgangen var merkbar i norskopplæringen et 

år før.  

Kurs på dagtid holdes i skolens ferier. Kurs på kveldstid på store innvandrerspråk holdes i 

vår- og høstsemesteret.  

50 timer samfunnskunnskap. Oversikt over kursspråk 2015 

Albansk Engelsk Kurdisk Russisk Thai 

Amharisk Farsi Mandinka Somalisk Tigrinja 

Arabisk Fransk Pashto Spansk Tyrkisk 

Bosn./Serb./Kroat Hindi Portugisisk Tagalog Urdu 

Dari Kinesisk Punjabi Tamil Vietnamesisk 
 

1991 personer deltok på kurs. 18 % av disse var bosatt i 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 

2014 2354 122 28 

2015 1991 82 20 

 

Rundt 120 flerspråklige lærere er tilknyttet avdelingen. Lærerne er ikke fast ansatt, men 

tegner kontrakt per kurs. 

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 

Påmelding er på Kurstorget: 

https://felles.oslovo.no/samfunnskunnskap/kurs

torget/kurstorget/ 
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oppholdstillatelse fra og med 1. september 2013. Deltakere med kun plikt (uten rett), eller 

med rett (uten plikt), kan også velge å ta prøven, men for dem er den ikke obligatorisk.  

Prøven er gratis en gang for deltakere med rett og plikt eller rett. Hvis de ønsker å forbedre 

resultatet, eller avlegge prøven en gang til på et annet språk, må de betale for ny prøve. 

Deltakere som har plikt (uten rett), må alltid betale. Det samme gjelder personer som ikke er 

omfattet av introduksjonsloven og som måtte ønske å avlegge prøven.  

Målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap styrer 

hvordan innholdet i prøven blir. Læringsressursen 

samfunnskunnskap.no dekker pensum, og svarene på 

oppgavene i prøven finnes der.  

Samfunnskunnskapsprøven er digital. Pr 2015 finnes den 

på 28 språk.  

I 2015 arrangerte Servicesenteret prøven for 474 deltakere med rett og plikt som hadde 

fullført 50 t kurs i samfunnskunnskap. 77 % besto prøven.  

Drøyt 200 deltakere på kurs sommeren 2015 tok piloteringsprøver for VOX for å teste nye 

oppgaver. 

Avdeling for samfunnskunnskap har også bidratt til prøveutvikling og nye oppgaver til 

prøven i 2015. Flere av våre lærere har deltatt på temakurs og didaktiske kurs i regi av VOX. 

Gjennomføring av prøven er blitt en betydelig organisatorisk oppgave for avdeling for 

samfunnskunnskap på Servicesenteret. Servicesenteret har ennå ikke erfaring med å 

arrangere prøve for deltakere som kun behersker et språk det ikke er utviklet noen prøve i. 

Det vil kreve store ressurser å tilrettelegge for slike kandidater. Vi har hatt 6 kandidater som 

ikke har hatt leseferdigheter på språk der det finnes lydfil, og har derfor hatt lærere som har 

lest prøven høyt individuelt for disse. 

Det er ikke krav om å ha bestått samfunnskunnskapsprøven når man søker om permanent 

opphold eller statsborgerskap. Forslag til endringer i introduksjonsloven tilsier at prøven kan 

få større betydning enn i dag. Barne-, likestillings -og diskrimineringsdepartementet har 

foreslått at fritak fra plikten til opplæring i samfunnskunnskap ikke lenger skal kunne 

innvilges på grunnlag av tilstrekkelige norskkunnskaper, men gjennom dokumentasjon av 

kunnskaper om samfunnet, blant annet bestått prøve i samfunnskunnskap. Dette vil 

sannsynligvis føre til at flere melder seg opp til prøven, men vil også bety at færre tar kurset. 

Administrativt 

Avdeling for samfunnskunnskap har vakttelefon, bemannet fra kl. 09.00 til kl. 15.00, og har 

egen e-posttjeneste for publikum: 50t@oslovo.no. Avdelingen administrerer nettsiden 

https://felles.oslovo.no/kurstorg. Her kan deltakere fra Oslo melde seg på planlagte kurs, og 

andre kommuner kan melde på, eller kjøpe plasser, til sine deltakere i Oslo.   

http://www.samfunnskunnskap.no/
mailto:50t@oslovo.no
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Fritak fra plikt til opplæring i norsk og i samfunnskunnskap 
Innvandrere med rett og plikt eller plikt iht. introduksjonsloven må ta 250 eller 550 timer i 

norsk og 50 timer i samfunnskunnskap for å kunne få innvilget søknad om permanent 

oppholdstillatelse eller statsborgerskap. Permanent 

opphold kan man søke etter tre år med midlertidig 

oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse. 

Et alternativ til å ta opplæringen er fritak fra plikten til 

opplæring. For søkere med første oppholdstillatelse før 

2016, innvilges fritak på grunnlag av tilstrekkelige 

norskkunnskaper. Fritak kan også gis 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.  

Kommunen fatter vedtak om fritak. I Oslo gjøres dette både på Servicesenteret og ved 

norskopplæringssentrene. Skolene får oftest fritakssøknader fra egne deltakere som har 

bestått Norskprøven på minimum nivå A2. Også Servicesenteret får søknader basert på 

beståtte norskprøver, men i tillegg søknader med annen dokumentasjon som er mer 

krevende å behandle.  

I 2015 behandlet Servicesenteret 618 søknader om fritak fra plikten til opplæring  

i norsk og samfunnskunnskap.  

 

Et fritak pga. tilstrekkelige norskkunnskaper er likeverdig med kravet til gjennomført 

opplæring i både norsk og samfunnskunnskap for dem som har fått sitt første vedtak om 

opphold før 01.01.2016.  
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Inntak til grunnskole 
Grunnskolevitnemål for voksne, med fagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og 

engelsk, gir grunnlag for å søke videregående opplæring.  

Rett til grunnskole gjelder voksne som ikke har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende fra 

et annet land, og som har behov for grunnskoleopplæring. For å få gratis grunnskoletilbud i 

Oslo VO må man være folkeregistrert i Oslo. Andre kommuner som ønsker grunnskoletilbud 

for sine innbyggere kan kjøpe plass i Oslo.  

Søkernes behov kan variere fra å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, 

regning og IKT, til å ta grunnskoleeksamen. Grunnskoleopplæringen for voksne i Oslo er 

derfor delt inn i nivå.  

På nivå 1-4 lærer man grunnleggende ferdigheter med vekt på lesing og skriving, matematikk 

og IKT. Både de skriftlige og muntlige ferdighetene i norsk er som oftest lave på dette nivået, 

og norskundervisning utgjør en stor del av opplæringen. På nivå 5-7 trenes det fortsatt på de 

grunnleggende ferdighetene, men det undervises i flere fag: samfunnsfag, naturfag og 

engelsk i tillegg til norsk og matematikk. På nivå 8-10 forbereder man seg til 

grunnskoleeksamen. Noen få klarer å ta eksamen etter ett år, de fleste trenger lengre tid.  

Nivå 1-7 tilbys ved Oslo VO Rosenhof avdeling Sentrum, Oslo VO Helsfyr og Oslo VO 

Skullerud. Grunnskole 8-10 er på Oslo VO Helsfyr. 

Søkere til grunnskole må møte personlig på Servicesenteret. Der fyller de ut søknad, og de 

muntlige og skriftlige norskferdighetene blir kartlagt. Skolene plasserer elevene i klasse ut 

fra norsknivå. 

I august 2014 ble det gjort endringer i inntaksprosessen. Det ble da ikke lenger mulig å søke 

direkte til eksamensrettet grunnskole (GS 8-10). Elevene blir nå testet på skolene gjennom 

overgangsprøver, og elever med gode nok resultater blir flyttet opp til eksamensrettet nivå. 

Overgangsprøvene avholdes to ganger i året. 

I 2015 behandlet Servicesenteret 1009 søknader om grunnskoleopplæring. Antall søkere til 

grunnskole har vært stabilt de siste årene. Servicesenterets oppgave er fortsatt å vurdere 

om søker har rett, fatte vedtak om rett, samt teste søkernes norskkunnskaper.  
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De fleste grunnskolesøkerne er av utenlandsk opprinnelse, og personer med bakgrunn fra 

Somalia dominerer klart tallmessig.  

Kun 12 av alle som søkte grunnskole i 2015 oppga norsk som morsmål. 

 

I senere tid har flere ungdommer som ikke er ferdige med grunnskolen blitt henvist til 

voksenopplæringen. Dette er ungdommer som har vokst opp i Norge og har tatt 

mesteparten av skolegangen her, men som har blitt tatt ut av grunnskolen på grunn av 

flytting til et annet land. De som returnerer til Norge som "overårige" (16-20 år) har mistet 

muligheten til å fullføre ungdomsskolen ordinært. For disse ungdommene ble det opprettet 

et eget tilbud ved Oslo VO Skullerud i skoleåret 2014/15. Dette gir dem mulighet til å fullføre 

grunnskolen og beholde ungdomsretten til videregående opplæring. 
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Inntak til spesialundervisning på grunnskolens område 
I 2015 behandlet Servicesenteret 1624 søknader om spesialundervisning. Dette er en klar 

økning fra tidligere år. 

Fremdeles utgjør søknader om audiopedagogisk behandling og logopedi den største andelen 

av søknadene. Antall søknader om synspedagogisk vurdering gikk noe opp fra 2014 til 2015, 

mens det er en svak nedgang av øvrige søknader som trenger sakkyndig vurdering.  

Antall søknader i denne kategorien til de to voksenopplæringssentrene for 

spesialundervisning, Nydalen og Skullerud, er ganske likt.  

 

 

Servicesenteret har fortsatt det administrative ansvaret for Oslo-innbyggere som får sitt 

skoletilbud i Hole Kommune i Buskerud og i Akershus (Jessheim videregående skole). 

Utdanningsetaten i Oslo har det økonomiske ansvaret og Oslos PPT for voksne har ansvaret 

for å lage sakkyndig vurdering. 

Servicesenteret administrerer også søknader for hørselshemmede bosatt i andre kommuner. 

Servicesenteret innhenter betalingsgaranti for skoleplassen og sørger for at 

hjemkommunens PPT skriver sakkyndig vurdering. Når dette foreligger kan søkeren få et 

tilbud på hørselsavdelingen på Oslo VO Skullerud. 
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Rådgivning  
Avdeling for rådgivning og inntak til videregående opplæring for voksne tilbyr allsidig 

informasjon og rådgivning om veier til yrker, vurdering/godkjenning av tidligere utdanning 

og om videre utdanning. Informasjon og rådgivning tilbys voksne bosatt i Oslo, og til 

offentlige etater og andre aktører.  

Avdelingen har 4 rådgivere, og er åpen mandag-torsdag, med kveldsåpent mandager. De 

fleste besøkende kommer til senteret uten avtale. Det er også mulig å bestille timeavtale for 

saker som krever mer tid. Dette tilbys stort sett utenom de mest travle periodene rundt 

søknadsfrister. 

Totalt sett har Servicesenteret hatt en stor økning i antall henvendelser om rådgivning de 

siste årene.  

Antall rådgivningssamtaler 2013-2015 

År Antall 

2015 4400 

2014 4313 

2013 3800 

 

En økning i arbeidsledigheten og et arbeidsmarked hvor det stilles krav til fagbrev og gode 

norskferdigheter kan være en årsak til den store økningen i besøkende til Infosenteret de 

siste to årene. Det finnes få tilbud om gratis opplæring for dem som har brukt opp 

rettigheter til norskopplæring. Rådgivningstjenesten har blitt kjent blant publikum og 

samarbeidende etater som NAV, og blant private tilbydere av opplæring og kvalifisering. 

Rådgiveravdelingen på Servicesenteret har også hatt en merkbar pågang av elever fra  

VO-sentre der tilbudet om rådgivning er redusert.  

Det er stor etterspørsel om veiledning før søknadsfristene til videregående 1. mars og 1. 

oktober. Den store pågangen til rådgivningssamtaler i februar og september skyldes nok at 

fristene har blitt godt kjent og overholdes. Ellers gis mer generell karriereveiledning ofte i 

roligere perioder i året. 
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Kundenes behov  

De som besøker infosenteret er en sammensatt gruppe.  

De fleste ønsker informasjon og råd om videregående opplæring og veier til sluttkompetanse 

i et yrke, for å få bedre muligheter på arbeidsmarkedet. 

Noen vil søke realkompetansevurdering og eventuelt fag de mangler for å fullføre en 

yrkesutdanning. Mange vil finne ut hvordan de kan oppnå studiekompetanse. Noen har 

utdanning fra utlandet som ikke gir studiekompetanse i Norge, og mangler noen fag på 

videregående skoles nivå for å kunne fortsette sine studier i Norge. Andre har fullført en 

utdanning i utlandet som ikke er verifiserbar i Norge.  

Mange som henvender seg til senteret har søkt flere ganger tidligere. Dette er ofte søkere 

som har gjennomført en videregående opplæring på 12 år eller mer i et annet land, men som 

verken gir studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge. Fordi de da etter loven ikke har 

voksenrett, prioriteres de ikke til inntak og de fleste får avslag på søknad om opplæring. De 

kommer for å få råd om hvilke alternativer de har til videre opplæring.  

Mange er unge norske som har avbrutt videregående opplæring tidligere og ønsker å fullføre 

denne. Noen har lang praksis og ønsker sluttkompetanse i et yrke, andre har et fagbrev 

og/eller en akademisk utdanning men ønsker av ulike grunner omskolering. Noen ønsker å 

vite hvor man får godkjenning av tidligere utdanning/yrkestitler eller autorisasjon.  

Andre vil ha opplysninger om fagbrev og muligheten til å følge praksiskandidatordningen 

som privatist. Noen er kvalifisert til å søke fagskole og får opplysning om dette. 

Servicesenteret har inngått et tettere samarbeid med fagopplæringen i Utdanningsetaten for 

å kunne gi bedre informasjon om mulighet til å få godkjent praksis.  
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Voksne som ikke har tatt et yrkes- eller utdanningsvalg trenger omfattende karriere-

veiledning. Hele året, også utenom søknadsperiodene, kommer det voksne med 

tilleggsbelastninger som psykiatri, tidligere rusproblematikk og lærevansker. Disse krever det 

ofte mer tid til å kartlegge og fører til oppfølgingsarbeid blant annet for henvisning til riktig 

instans.  

Rådgivning per telefon og e-post 

Rådgivertjenesten tilbyr også veiledning per telefon. Enkle spørsmål om videregående 

opplæring og andre utdanningstilbud kan ofte avklares per telefon eller e-post. Ofte gis 

informasjon om hvilke dokumenter som er nødvendige å ta med til en rådgiversamtale og 

for innsøkning til de ulike tilbudene.  

 

Mange av henvendelsene per telefon og e-post er fra ansatte i NAV eller rådgivere hos 

private leverandører. E- post besvares innen 2 arbeidsdager. 
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Informasjonsmøter før søknadsfrist til videregående  

Rådgivningstjenesten arrangerte informasjonsmøter for potensielle søkere til videregående 

opplæring før søknadsfristene 1. mars og 1.oktober. Møtene ble organisert i samarbeid med 

Oslo VO Sinsen og Lånekassen. Det ble gitt orientering om søknadsprosessen, fagene, krav til 

språkferdigheter, timeplaner og muligheter til å søke lån/stipend. Fagopplæringen i Oslo var 

også til stede og orientert om arbeidsmarkedet, og mulighet til å skaffe lærlingeplass og få 

jobb. Det har vært stor interesse for disse møtene, med opptil 40 søkere på hvert møte. 

Mange har kommet tilbake for individuell veiledning etterpå. 

Rådgivernettverket 

Oslo VO Servicesenter koordinerer et internt nettverk for faglig samarbeid og utveksling av 

informasjon for rådgiverne innen voksenopplæringen i Oslo:  

Oslo VO Sinsen, Oslo VO Rosenhof, Oslo VO Skullerud, Oslo VO Helsfyr, Oslo VO Nydalen og 

Grønland voksenopplæringssenter. Det ble arrangert 3 samlinger i 2015. Temaene var:  

 16.01.2015: Informasjon om søknadsprosedyren til videregående. Endringer for 

skoleåret 2015/16  

 24.04.2015: Kompetansebehov i arbeidslivet. Ved NHO og samfunnspolitisk avdeling i 

LO og Høgskolen i Telemark  

 30.10.2015: Oslo VO og Arbeidslivets behov. Ved prosjektet "Bygg 21". Avdeling for 

fagopplæring i UDE og lærlingplasser i arbeidslivet. 

Informasjon på kursene i samfunnskunnskap 

De fleste gruppene i 50 timers kurs i samfunnskunnskap får besøk av en rådgiver fra 

rådgivningstjenesten. Informasjonen gis på engelsk, spansk eller fransk, eller oversettes fra 
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norsk av flerspråklige lærere. Rådgiveren orienterer om ordninger for godkjenning av 

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

innvandrerne selv og samfunnet at de får denne informasjonen så tidlig som mulig i 

opplæringsløpet, så de kan planlegge videre utdanning og eventuelt starte prosessen med å 

få vurdert medbragt kompetanse. På grunn av begrenset kapasitet har rådgivningstjenesten 

måttet redusere dette tilbudet noe, så de mest erfarne flerspråklige lærerne gir denne 

informasjonen selv.  
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Inntak til videregående opplæring 
Oslo VO Servicesenter har ansvar for å gi rådgivning til søkere forut for søknad til 

videregående, ta imot og vurdere søknader og fatte vedtak om rett/ikke rett. I tillegg tester 

og vurderer Servicesenteret de fleste søkere i norsk, engelsk og matematikk. Skoletilbudet 

står Oslo VO Sinsen for. 

Antall søknader mottatt av Oslo VO 2013-2015 

År Antall 

2015 1830 

2014 1818 

2013 1588 

Av de totalt 1830 søknadene som ble mottatt i 2015, ble 1550 overført til Oslo VO Sinsen. 

Søknader som ikke er overført til Oslo VO Sinsen, årsaker 

Ikke møtt til test 148 

Manglende dokumentasjon 5 

Avvist (søker fyller ikke vilkår til inntak) 77 

Under behandling 50 

Total 280 

 

Yrkesfag og studiespesialisering - fordeling av søknader på ulike utdanningsprogram  

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

studiekompetanse.  

Søknadstype 2014 2015 

Fag for studiekompetanse 888 868 

Yrkesfag 829 891 

Søkerne til opplæring i yrkesfag som 

også søkte realkompetansevurdering 
247 218 

 
Nedgangen i antall søkere til realkompetansevurdering kan skyldes at søkere uten rett må 
betale for vurderingen fra 1. september 2015. 
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Kurs i norsk for søkere til videregående 
Opplæringsloven gir ikke grunnlag for å kreve et bestemt nivå på norskkunnskaper hos 

søkere til videregående opplæring, men erfaringsmessig er norskkunnskaper på B1-nivå et 

minimum for å klare å gjennomføre videregående.  

I Oslo VO vurderes søkernes norskkunnskaper gjennom fremvist dokumentasjon på 

norskkunnskaper eller gjennom en inntakstest. Testene viser at andelen søkere til 

videregående som har svake norskkunnskaper har økt fra 2013 til 2014 og 2015. 

Gjennom systematisk veiledning oppfordrer Oslo VO Servicesenter søkere om å forbedre 

sine norskkunnskaper og vente med å søke videregående til de har bestått Norskprøven på 

B1-nivå. Søkerne med rett til mer norskopplæring har blitt oppfordret til å ta mer opplæring 

og så ta Norskprøven.  
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*) Fordelingen viser antall RKV-søknader sammenlignet med antall søknader til studiekompetansefag og
yrkesfag.  (De fleste av søkerne til RKV søker om opplæring etter realkompetansevurderingen.)

Søknader per utdanningsprogram fordelt mellom kun opplæring og RKV
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 Søkere som har tilstrekkelig dokumentasjon blir ikke testet. 

Utdanningsetaten har siden høsten 2012 finansiert ekstraordinære norskklasser for søkere 

med rett til videregående, men med svake norskkunnskaper og uten rettigheter til gratis 

norskopplæring. Målet har vært at elevene skal forbedre norskkunnskapene før de starter i 

ordinær videregående opplæring, for å klare å følge opplæringen og bestå.  

Disse søkerne fikk tilbud om intensivkurs i norsk og opplæring i samfunnsfag på vgo-nivå ved 

Oslo VO Helsfyr. Oslo VO Servicesenter og Oslo VO Helsfyr har hatt et nært samarbeid om å 

informere om tilbudet og ved å følge opp disse klassene. Det ble igangsatt nye klasser i 

august 2015 og elever har fortløpende fått tilbud frem til januar 2016. 

Tilbudet har ifølge skolen gitt gode resultater. Erfaringen fra foregående år er at de fleste 

deltakerne har et bedre grunnlag til å gjennomføre videregående etter å ha fulgt et 

intensivkurs i norsk i ett år.   
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Søkere med og uten rett til videregående opplæring 
For å ha voksenrett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 må søkere 

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

fullført videregående opplæring.  

Søknader fra søkere uten rett behandles og vurderes på samme måte som søknader fra 

personer med rett, men for inntak prioriteres de etter søkere med rett til inntak. 

 

 

Søkere til videregående 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 fungerer som 

plasseringstest for tilbudene i videregående. 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 disse søkerne ut fra opplæringsloven få 

avslag på rett til videregående og motta et tilbud om å søke grunnskole for voksne. Hvis de 

mener at de på tross av manglende dokumentasjon fyller vilkårene for rett til videregående, 

vil de kunne ta en realkompetansevurdering i grunnskolefagene etter kompetansemålene i 

Kunnskapsløftet.  
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Digitale plasseringstester 
Servicesenteret bruker digitale tester i norsk, matematikk og engelsk for nivåplassering i 

norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring. Skolene bruker testresultatene til å 

sette sammen grupper med så homogent faglig utgangsnivå som mulig. 

I 2015 ble det gjennomført i alt 5243 digitale tester, mot 5757 i 2014. 

Norsktestene brukes hyppigst, og mest av søkere til norskopplæring, som utgjør den største 

gruppen av søkerne til Oslo Voksenopplæring. Alle som søker norskkurs og ikke er 

nybegynnere, skal ta en digital norsktest.  

I løpet av en inntakssamtale kartlegger inntakskonsulenten norsksøkerens omtrentlige 

språknivå og hvilket opplæringsspor søker skal følge. Ut fra dette bestemmes hvilken test 

søkeren skal ta. For søkere på spor 2 og 3 finnes det tre ulike inngangsnivåer på testen: A1, 

A2 eller B1. Det er også laget en test for deltakere på spor 1, for personer med svake lese- og 

skriveferdigheter. 

Også søkere til grunnskole testes i norsk. Mange søkere til videregående opplæring innkalles 

til test i ett, to eller tre fag (norsk, engelsk, matematikk). 

Nedgangen i antall norsktester sammenliknet med 2013 og 2012 skyldes først og fremst at 

antall søkere til norskopplæring gikk ned i 2014 og 2015. 

Testene i matematikk og engelsk er i hovedsak tatt av søkere til videregående opplæring. 

Kun en liten andel er tatt av grunnskolesøkere.  
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Digital påmelding til test for søkere til videregående 
Servicesenteret gjennomfører rundt 2000 ulike enkelttester i norsk, engelsk og matematikk 

for inntak til videregående hvert år. Det er krav om å ha fullført testen eller testene før 

søknaden blir behandlet.  

Inntaksmedarbeiderne bruker mye tid på å innkalle søkere til test, ta imot avbestillinger og 

registrere nye oppmeldinger. Oslo VO Servicesenter søkte Utdanningsetaten om midler til å 

utvikle et digitalt påmeldingssystem for søkerne som skal testes. Et eget utviklingsprosjekt 

ble opprettet og det ble innvilget midler til dette i 2015. Fra og med 01.03.2016 skal søkere 

kunne melde seg selv opp til test digitalt etter at de har søkt videregående. 

Testing av ungdom i mottaksklasser 
Ungdom med relativt kort botid i Norge som går i mottaksklasser testes i norsk og 

matematikk på Oslo VO Servicesenter. Resultatet på testen sammen med et intervju med 

rådgiver danner utgangspunkt for om eleven skal tas inn i videregående opplæring eller 

fortsette på grunnskolenivå. 

I 2015 gjennomførte Oslo VO Servicesenter 716 slike plasseringstester.  
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Informasjonsarbeid 

Nettsider 

Servicesenteret har ansvar for nettsiden 

https://felles.oslovo.no, som også er på engelsk. På disse 

sidene informeres det om tilbud og regelverk i Oslo 

Voksenopplæring. Sidene retter seg mot både potensielle 

søkere, søkeres hjelpere og elever i voksenopplæringen. 

Nettsidene er språklig tilpasset voksne innvandrere med 

lite norskkunnskaper. Siden fikk ny design, ny adresse og nytt publiseringsverktøy i 2015.  

Nettsiden www.velkommenoslo.no ble i sin tid etablert på oppdrag fra Rådhuset. 

Velkommenoslo.no har mye generell og i og for seg landsdekkende informasjon om 

utdanning, vurdering og godkjenning av utdanning fra andre land, regler for norskopplæring 

og norskkrav ved permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Siden er også på engelsk. 

Brosjyrer 

Servicesenteret produserer et stort antall brosjyrer med både potensielle søkere og offentlig 

ansatte som målgruppe. Den ene typen brosjyre beskriver tilbud og regler for 

voksenopplæring på en forenklet og forståelig måte. Den andre typen brosjyre er 

informasjon ved innsøkning, med praktiske opplysninger om f.eks. 

kurstilbudet på de enkelte skolene i Oslo VO, samt kursperioder og 

priser.  

Noen av brosjyrene legges også på nett og /eller distribueres til 

NAV-kontorene og utlendingspolitiet.  

I tillegg utarbeider vi søknadsskjemaene til voksenopplæringens 

tilbud. 

«NIR-brev» 

Servicesenteret har i mange år rutinemessig sendt ut informasjonsbrev om reglene for norsk 

og samfunnskunnskap til personer som er registrert i NIR, Nasjonalt introduksjonsregister. 

Den primære målgruppen 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. Utsendelsene baserer seg på rapporter i NIR. Senteret 

sendte rundt 3000 slike brev i 2014. På grunn av store tekniske problemer med ny versjon av 

NIR ble det sendt ut betydelig færre slike brev i 2015. 

Samfunnskunnskapskurs 

Reglene for norsk og samfunnskunnskap er ganske kompliserte, og under stadig endring. 

Servicesenterets NIR-koordinator har derfor holdt flere kurs for samfunnskunnskapslærene 

med oppdatering om regler for norsk og samfunnskunnskap, permanent opphold og 

statsborgerskap. Lærerne får også en ferdig, oppdatert presentasjon de kan bruke i 

undervisningen om disse temaene.  

https://felles.oslovo.no/
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Oslo VO Servicesenter, kontaktinfo 
 

 

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: 

https://felles.oslovo.no 

https://felles.oslovo.no/en 

www.velkommenoslo.no 
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