Opplæringstilbud i Oslo Voksenopplæring (VO) - 2020
Opplæringstilbud

Oslo VO

Målgruppe

Søke

- Skullerud




Introduksjonsprogramdeltakere.



Søkere med rett til norskopplæring som kan oppnå B2 nivå innenfor
plikttimene. Hovedsakelig spor 2 og 3

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter



Etter 550 timer norsk må deltakere betale for opplæring over B1 nivå.



Introduksjonsprogramdeltakere.

Dialog med Rosenhof om
innplassering på tilbud



Søkere som ønsker nivå B2-C1 for å bestå Bergenstesteksamen.



Hovedsakelig betalingsdeltakere.



Søkere som ønsker nivå B2-C1 for å bestå Bergenstesteksamen.



Hovedsakelig betalingsdeltakere.



Søkere som vil kombinere norskopplæring med f.eks. jobb.



Søkere som ønsker norskopplæring som er rettet mot inntak til
videregående skole.



Norskopplæring iht.
introduksjonsloven opp
- Rosenhof
mot B2 nivå

blinde og
synshemmede

Bergenstestkurs/cnivå

- Rosenhof

Nettkurs mot
Bergenstest

- Rosenhof

Nettbasert
norskopplæring

Norsk med
arbeidspraksis – NAP

- Helsfyr

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter

Norskopplæring Skullerud
Norskopplæring Helsfyr
Norskopplæring Nydalen

Påmelding direkte til Rosenhof.
Opptaksprøve

Norskopplæring B2

Bergenstestkurs
Bergenstesten

Påmelding direkte til Rosenhof.
Opptaksprøve

Bergenstestkurs på nett

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter

Nettbasert norskopplæring



Søker med og uten rett til norskopplæring. Spor 2 og 3.



Søkere er motiverte og selvstendige.



Søkere som ønsker arbeidsrettet norskopplæring, med en kombinasjon
av norskopplæring i klasserom og praksis på en arbeidsplass.

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter



Søkere med rett til norskopplæring. Hovedsakelig spor 2 og 3.



Introduksjonsprogramdeltakere.

Dialog med opplæringssenter om
innplassering på tilbudet

- Skullerud
- Helsfyr

Norskopplæring Rosenhof

Søkere med rett og plikt/plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Spor 1, 2 og 3.
Søkere uten rett, som betaler for norskopplæring. Spor 1, 2 og 3.

- Helsfyr
Norskopplæring iht.
introduksjonsloven opp - Rosenhof
- Nydalen for
mot B1 nivå

Link med mer info

NAP Skullerud
NAP Helsfyr
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Opplæringstilbud i Oslo VO - 2020
Opplæringstilbud

Oslo VO

50 timers
samfunnskunnskapsopplæring

Servicesenteret

Grunnskoleopplæring
iht. opplæringsloven
§4A-1
Videregående opplæring
iht. opplæringsloven
§4A-3

Spesialundervisning
iht. opplæringsloven
§4A-2

Målgruppe


Søkere med rett og plikt/plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap.



Introduksjonsprogramdeltakere.

- Skullerud



Søkere kan ha gjennomført norskopplæring.

- Rosenhof



Søkere med behov for ytterligere grunnleggende ferdigheter for å
kunne ta mer utdanning eller komme i arbeid.

(FVO ved
Helsfyr)

- Sinsen

- Nydalen

Link med mer info

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter

Samfunnskunnskap

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter

GSKO Helsfyr
GSKO Rosenhof
GSKO Skullerud

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter

Videregående opplæring

Søkere har ikke tilfredsstillende utbytte av ordinær
grunnskoleopplæring etter §4A-1

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter

Spesialundervisning
Nydalen

Søkere har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende
ferdigheter

Henvisning til PPT

Spesialundervisning
Skullerud



Søkere har fullført grunnskole og har norskferdigheter på B1 nivå.



Søkere ønsker fagbrev eller studiekompetanse.




- Skullerud

Søke

Kursoversikt Oslo VO
Sinsen

22.04.2020

Opplæringstilbud i Oslo VO i prosjektfase - 2020
Opplæringstilbud

Forkurs til videregående Utdanningsvalg

Yrkesfaglig videregående
opplæring samtidig med
norskopplæring

Oslo VO

- Helsfyr i
samarbeid
medbydel
Grünerløkka

- Helsfyr

Tilpasset norskopplæring
for søkere til videregående
opplæring (Pri-kurs)

- Helsfyr

Engelskopplæring iht.
opplæringsloven

- Rosenhof

Praksisbrevordning yrkesfaglig videregående
opplæring samtidig med
norskopplæring- innenfor
malerfaget, tømrerfag og
institusjonskokkefaget

- Skullerud

(ikke gitt at samme tilbud settes i gang hvert år)

Målgruppe

Søke



Deltakere i introduksjonsprogram med mål om å ta en videregående utdanning
som ønsker å bli kjent med ulike utdannings- og yrkesmuligheter.



Deltakere som vil forberede seg på overgangen mellom
introduksjonsprogrammet og videregående opplæring.



Søkere har minst 9 års skolegang fra hjemlandet og bør være på A2 nivå
skriftlig.



Søkere ønsker teori og læretid, og yrkesrettet norskopplæring i et
kombinasjonsløp med fagbrev på fire år.

Rekruttering og inntak i
samarbeid med NAV



Søkere får støtte for livsopphold fra NAV



Søkere har høy motivasjon og læringsvilje.

Kontakt Oslo VO Helsfyr
for info.



Søkere har behov for tilpasset opplæring ett år før Vg1, med undervisning i
norsk og samfunnskunnskap



Søkere er under B1 nivå i norsk men har rett til videregåendeopplæring for
voksne.



Søkere ønsker videregående opplæring, men mangler grunnleggende
ferdighet i engelskfaget iht. læreplan KL06.



Søkere ønsker praksisnær opplæring på verksted, i klasserommet og på
bedrift.



Søkere ønsker å bruke to år på å få kompetansebevis og praksisbrev. Mulig vei
til å senere få fagbrev.



Søker bør ha muntlig A2, minimum 6 års skolegang, tidligere yrkeserfaring,
motivasjon og helsemessige forutsetninger for til fysisk arbeid.

Link til mer info

Rekruttering og inntak i
samarbeid med VOsentre og bydeler i
mai/juni.

Videregåendeopplæring
Helsfyr

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter

Innsøking via Oslo VO
Servicesenter

Innsøking ved oslo VO
Skullerud

Søknadsskjema
Praksisbrevordningen Udir
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Opplæringstilbud i Oslo VO i prosjektfase - 2020
Opplæringstilbud

Oslo VO

Norskopplæring samtidig
med opplæring i fag som kan
gi studiekompetanse

- Rosenhof

Aktiv mammapermisjon

- Rosenhof

Bransjerettet spor – Kantine

Hurtigspor – IKEA, XXL

- Rosenhof

- Helsfyr

FVO - modulstrukturert
opplæring for voksne på
nivået under videregående
opplæring

- Helsfyr

Morsmålstøttet opplæring
og Språkhjelpere

- Rosenhof

Grunnskole med
arbeidspraksis

- Skullerud

Modulstrukturert fag- og
yrkesopplæring (MFY);
forsøksperioden 2019-2023

-

Rosenhof VO har
tilbud kun for NAVTiltak Oslo

- Skullerud

- Sinsen

(ikke gitt at samme tilbud settes i gang hvert år)

Målgruppe


Søkere ønsker å raskt få studiekompetanse for å kunne gå videre til
høyere utdanning.



Søkere har høy motivasjon, læringsvilje og kapasitet.



Norskopplæring for kvinner i fødselspermisjon



Hovedsakelig søkere med rett til norskopplæring. Spor 1, 2 og 3.



Arbeidsrettet norskopplæring der målet er å gi kompetanse til å gå inn i
en spesiell bransje eller jobb.



Søkere har høy motivasjon for å komme i jobb.



Hovedsakelig søkere med rett til gratis norskopplæring.



Arbeidsrettet norskopplæring gjennom arbeid på IKEA eller XXL.



Søkere har høy motivasjon for å komme i jobb.



Hovedsakelig søkere med rett til gratis norskopplæring. Alle spor.



Søkere til grunnskoleopplæring som ønsker å være med i forsøk med
modulstrukturerte læreplaner, tilsvarende grunnskoleopplæring 1-10
for voksne.



Morsmålsstøtte i grunnleggende lese- og skriveopplæring for voksne.
Rett til gratis norskopplæring, spor 1.



Søkere som ønsker arbeids- og språkpraksis som språkhjelper – får kurs
for å bli språkhjelpere. Rett til gratis norskopplæring- spor 2 og 3.



Søkere med behov for ytterligere grunnleggende ferdigheter for å
komme i arbeid.



Samarbeidsprosjekt med bydel Østensjø og bydel Søndre Nordstrand



Nedre aldersgrense: 20 år



Fullført grunnskole eller tilsvarende

Søke
Innsøking via
Servicesenteret

Påmelding – Oslo VO
Rosenhof

Påmelding – Oslo VO
Rosenhof
Rekruttering i
samarbeid med NAV,
IKEA/XXL og Oslo VO
Helsfyr
Innsøking via
Servicesenteret

Kontakt Oslo VO
Rosenhof eller Skullerud

Link til mer info
Generell
studiekompetanse 19–23

#Aktivmammapermisjon

FIER
Hurtigspor
NAV - hurtigspor

Hurtigspor

Kompetanseløftet (FVO)

Morsmålsstøttet
opplæring

Kontakt Oslo VO
Skullerud

Kontakt Oslo VO Sinsen

Oslo VO Sinsen
22.04.2020

Andre tilbud i Oslo VO - 2020
Tilbud

Oslo VO

Målgruppe


Opplæring i bedrift

Fagbrev på jobb

Realkompetansevurdering

- Skullerud

- Sinsen

Link med mer info

Kontakte Oslo VO
Skullerud

Opplæring i bedrift



Betaling for opplæring.



Arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til
fagbrev i bedriften de er ansatt i.

Innsøking via
Servicesenteret



Søkere med rett til grunnskoleopplæring og videregående
opplæring for voksne har rett til å bli realkompetansevurdert for å
definere formell og uformell kompetanse iht. læreplaner.

Innsøking via
Servicesenteret

Realkompetansevurdering

Kontakt bydel eller
Oslo VO Rosenhof

Laget Quo Vadis

- Sinsen


Laget Quo Vadis

Bedrifter, offentlige etater, institusjoner og bransjeorganisasjoner
som har ansatte som trenger opplæring i norsk
(lesing/skriving/muntlig), matematikk og/eller IKT.

Søke

- Rosenhof og
Bydel Grünerløkka


Byomfattende tiltak for voksne innvandrere med liten eller ingen
skolebakgrunn fra hjemlandet. Arbeidstrening for deltakere som
trenger mye kvalifisering og praksis for å komme i lønnet arbeid.
Hovedsakelig spor 1.
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Rettigheter til norsk- og samfunnskunnskapsopplæring - se introduksjonsloven
Sporinndeling i norskopplæringen:
Spor 1 er tilrettelagt for deltakere som har liten eller ingen skolegang. Noen vil være uten lese- og skriveerfaring, mens andre kan lese, men er lite vant med å bruke skriftspråket som redskap for læring fordi
de ikke har fått tilstrekkelig lese- og skriveopplæring tidligere.
Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet eller et annet språk, og kan bruke skriftspråket som redskap for læring. Noen av
deltakerne på spor 2 kan ha liten eller ingen erfaring med det latinske alfabetet, og vil derfor trenge opplæring i å bruke dette.
Spor 3 er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Noen har også påbegynt eller fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Deltakerne er vant til å bruke lesing og skriving i tilegnelse
av kunnskap og har ofte lært ett eller flere fremmedspråk på skolen. Mange har utviklet gode læringsstrategier og har høy språklig bevissthet.
Norsknivå – basert på det europeiske rammeverket:
A1: Deltakeren kan forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold.
A2: Deltakeren kan forstå svært enkelt dagligspråk, og kan uttrykke seg enkelt om emner knyttet tile gen person og familie, nære omgivelser og arbeid.
B1: Deltakeren kan forstå enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid.
B2: Deltakeren kan forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde .
C1: Deltakeren kan forstå, gjengi og diskutere lengre tekster med krevende innhold, og analysere hva forfatteren ønsker å fortelle, også det som ikke står tydelig uttrykt i teksten. Deltakeren har et godt
ordforråd og varierer språket ut fra formål med tekster og samtaler, mestrer norsk grammatikk, og kan skrive tekster om emner som ikke nødvendigvis er nært ditt eget dagligliv og arbeid. Deltaker har mange
og varierte læringsstrategier og bruker dem hensiktsmessig i tilegnelse av ny kunnskap.
Voksenopplæring – Rettigheter etter opplæringsloven
Grunnskoleopplæring - §4A-1
Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3 1. Retten til opplæring omfattar til vanleg
dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.
Spesialundervisning - §4A-2

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne
utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.
Videregående opplæring - §4A-3
Dei som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad rett til vidaregåande opplæring for vaksne frå og med det året dei fyller 25 år. Dei som har
fullført vidaregåande opplæring i eit anna land, men som ikkje får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Noreg, har òg rett til vidaregåande opplæring for vaksne.
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