Oslo Voksenopplæring/Oslo Adult Education
Foreløpig oversikt:
Kursperioder og priser
for norskkurs
høsten 2020

Preliminary overview:
Course Periods and Prices
For Norwegian Language Courses
Autumn 2020

Oppdatert 17.06.2020
NB: Dette er en foreløpig oversikt.
På grunn av korona-viruset kan kurstilbudet og
prisene høst 2020 bli endret.

Adjusted 17.06.2020
Please note: This is a preliminary overview.
Due to the corona virus, the course offers and
prices autumn 2020 may change.

Denne prisoversikten er beregnet ut fra uker med
et avtalt antall timer. Hvis det er dager uten
undervisning i perioden/feriedager, vil skolen du
går på redusere prisen.
Prisen avhenger av antall timer per uke, om kurset
er på dag- eller kveldstid og av hvilket "spor" du
følger.
 Spor 2 og 3 er for deltakere med en del
utdanning.
 Spor 1 er for deltakere med lite eller ingen
skolegang. Klasser på spor 1 har færre
deltakere, og koster litt mer.

Timer per uke
Hours per week

6 uker/weeks.
17. august –
25. september

This pricelist is based on weeks with a fixed
number of hours. In the case of days without
tuition/holidays, the price of the course will be
reduced accordingly by your school’s
administration.
The prices depend on the number of weekly hours,
whether you choose daytime or evening classes
and which "track" you are on.
 Tracks 2 and 3 are for participants with formal
education.
 Track 1 is for participants with little or no
previous schooling. Track 1 classes have fewer
participants, and cost a bit more

6 uker/weeks.
05. oktober –
13. november

5 uker/weeks.
16. november –
18. desember

Spor / Tracks 2 & 3
Dag / daytime
12

5 000

5 000

4 200

16

6 700
8 400

6 700
8 400

5 600

4 000

4 000

16

8 600

8 600

7 200

20

10 800

10 800

9 000

12

7 700

7 700

6400

8

5 200

5 200

4300

20

7 000

Spor / Tracks 2 & 3
Kveld / evening
8

Spor / Track 1
Dag / daytime

Spor / Track 1
Kveld / evening

Oslo Voksenopplæring/Oslo Adult Education
Kurs i norsk og samfunnskunnskap Paid Courses in Norwegian Language
for deg som betaler for kurs
and Society
NORSKKURS
Oslo Voksenopplæring tilbyr norskkurs på dag- og
kveldstid og på mange nivå. Kursene følger
Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere. 300/600 timer norsk og
samfunnskunnskap fra Oslo VO dekker kravet til
timer ved søknad om permanent oppholdstillatelse
og statsborgerskap. Det er nye regler med flere
krav fra 2017. Se www.udi.no og
https://felles.oslovo.no

NORWEGIAN LANGUAGE COURSES
Oslo Adult Education offers daytime and evening
classes on many levels. The courses follow the
curriculum in Norwegian language and society for
adult immigrants. 300/600 lessons of Norwegian
language and society from Oslo VO meet the
requirements for lessons when applying for a
permanent residence permit or citizenship. Please
note: additional requirements apply from 1.1.2017.
See www.udi.no and https://felles.oslovo.no.

Du kan kjøpe flere norskkurs, til du er på det nivået
du ønsker. Kursene forbereder til Norskprøve fra
nivå A1 til B2, og til "Bergenstesten".

You may continue taking paid courses until you reach
the level you want. Our courses prepare for
Norwegian language test, levels A1 - B2, and the
advanced level, "Bergenstesten".

Ved registreringen finner Oslo VO ut hvilket nivå du
skal starte på. Deltakere som kan litt norsk tar en
Upon registration, an admission counsellor will assess
plasseringstest.
your starting level. Applicants with some knowledge in
Norwegian sit for an assessment test. The application
Søknaden blir så overført til skolen. Skolen
is then transferred to your school of choice. The
informerer deg om kursstart og lærebøker.
school informs you when you can start, and of which
Du kan velge blant disse skolene:
books will be used.
Oslo VO Skullerud:
https://skullerud.oslovo.no You may choose between these schools:
Oslo VO Rosenhof:
https://rosenhof.oslovo.no Oslo VO Skullerud:
https://skullerud.oslovo.no
Oslo VO Helsfyr:
https://helsfyr.oslovo.no
Oslo VO Rosenhof:
https://rosenhof.oslovo.no
Du betaler for kurset på skolen før kurset
Oslo VO Helsfyr:
https://helsfyr.oslovo.no
begynner. Se den enkelte skoles brosjyre og
Course fees must be paid at the school before the
nettside
course starts. See the schools’ brochures and web.
Registrering og inntakstest er på/via Oslo
Voksenopplæring Servicesenter
På grunn av koronaviruset vår og tidlig høst er
rutiner for inntak foreløpig endret. Du må bestille
tid til inntakssamtale via linken på første side på
https://felles.oslovo.no.
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Karoline Kristiansens vei 8, 0661 Oslo,
på Fyrstikktorget på Helsfyr.
Tlf. 23 47 00 00
e-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
(Vennligst skriv "Oslo Voksenopplæring
Servicesenter" og hva e-posten gjelder i
emnefeltet.)
KURS I SAMFUNNSKUNNSKAP (50 timer)
Kursene er for personer som er omfattet av
introduksjonsloven. De som har plikt, men ikke
rett, til denne opplæringen, må betale for kurset.
Foreløbige priser: Dagtid kr 3800, kveldstid 4250.
Prisene kan endres på kort varsel. Du betaler med
kort på Oslo VO Servicesenter før kursstart.

Registration and test at/via Oslo Adult Education
Service Centre (Oslo VO Servicesenter):
Due to the coronavirus spring and early fall, the
routines for admission interviews are preliminary
changed. You need to make an appointment for an
admission interview via the link on the front page of
https://felles.oslovo.no.
Oslo Voksenopplæring Servicesenter
Karoline Kristiansens vei 8, 0661 Oslo.
(Fyrstikktorget, Helsfyr.) Phone: 23 47 00 00.
E-mail: postmottak@ude.oslo.kommune.no
(Please refer to the subject of your inquiry and to "Oslo
VO Servicesenter" in the subject line.)
NORWEGIAN SOCIETY COURSES (50 hours)
The Norwegian Society course is for those under the
Introduction Act. Persons with a duty, but no right to
this tuition, must pay for the course in advance.
Preliminary prices: Daytime NOK 3800, evening 4250.
The prices may change at short notice.
Payment by card at Oslo VO Servicesenter.

