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Norsk- og samfunnskunnskapstilbud i Oslo VO

Opplæringstilbud Oslo VO Målgruppe Søke Link med mer info 

Norskopplæring iht. 

introduksjons-/ 

integreringsloven

- Skullerud

- Helsfyr

- Rosenhof

- Nydalen for 

blinde og 

synshemmede 

• Søkere med rett og plikt/plikt  til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap

• Søkere uten rett, som betaler for norskopplæring (avtale med NAV-

tiltak)

• Introduksjonsprogramdeltakere

• Alle nivåer

Innsøking via Oslo VO 

Servicesenter

Norskopplæring Rosenhof

Norskopplæring Skullerud

Norskopplæring Helsfyr

Norskopplæring Nydalen

Norskopplæring iht. 

introduksjons-/ 

integreringsloven opp           

mot B2 nivå
- Rosenhof

• Søkere med rett til norskopplæring som kan oppnå B2 nivå

• Introduksjonsprogramdeltakere

Innsøking via Oslo VO 

Servicesenter

Dialog med Rosenhof om 

innplassering på tilbud

Norskopplæring B2

Norskopplæring C-nivå - Rosenhof

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

• Hovedsakelig betalingsdeltakere

• Finnes også nettkurs

Påmelding direkte til 

Rosenhof. Opptaksprøve
Bergenstestkurs

Norsk med arbeidspraksis 

– NAP

- Skullerud

• Søkere som ønsker arbeidsrettet norskopplæring, med en kombinasjon 

av norskopplæring i klasserom og praksis på en arbeidsplass 

• Søkere med og uten rett til norskopplæring

• Introduksjonsprogramdeltakere

Innsøking via Oslo VO 

Servicesenter

Dialog med 

opplæringssenter om 

innplassering på tilbudet

NAP Skullerud

50 timers 

samfunnskunnskaps-

opplæring

- Servicesenter

• Søkere med rett og plikt/plikt  til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap

• Introduksjonsprogramdeltakere

Innsøking via Oslo VO 

Servicesenter Samfunnskunnskap

https://rosenhof.oslovo.no/opplaringstilbud/norskopplaring/niva-og-spor/
https://skullerud.oslovo.no/opplaringstilbud/norskopplaring/norskkurs/
https://helsfyr.oslovo.no/opplaringstilbud/norskopplaring/norskniva-og-spor/
https://nydalen.oslovo.no/opplaringstilbud/norsk-som-spesialundervisning/norsk-for-spraklige-minoriteter/
https://rosenhof.oslovo.no/opplaringstilbud/norskopplaring/norskkursb2/
https://rosenhof.oslovo.no/opplaringstilbud/norskopplaring/bergenstestkurs-b2-c1-pa-nett/
https://skullerud.oslovo.no/opplaringstilbud/oppdragsavdelingen/norsk_med_arbeidspraksis/
https://felles.oslovo.no/opplaring-i-oslo-vo/samfunnskunnskap/samfunnskunnskap2/
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Opplæringstilbud etter opplæringsloven i Oslo VO

Opplæringstilbud Oslo VO Målgruppe Søke Link med mer info 

Grunnskoleopplæring  

iht. opplæringsloven  

§4A-1

- Skullerud 

- Rosenhof

- Helsfyr 

(FVO)

• Søkere kan ha gjennomført norskopplæring

• Søkere med behov for ytterligere grunnleggende ferdigheter for å 

kunne ta mer utdanning eller komme i arbeid

Innsøking via Oslo VO 

Servicesenter

GSKO Helsfyr

GSKO Rosenhof

GSKO Skullerud

Videregående opplæring 

iht. opplæringsloven  

§4A-3

- Sinsen

- Rosenhof

• Søkere har fullført grunnskole og ønsker fagbrev eller 

studiekompetanse

• Søkere til Sinsen og har norskferdigheter på B1 nivå, de under B1 går 

på Rosenhof

Innsøking via Oslo VO 

Servicesenter

Kursoversikt Oslo VO 

Sinsen

VG på Rosenhof

Spesialundervisning

iht. opplæringsloven 

§4A-2

- Skullerud

- Nydalen

• Søkere har ikke tilfredsstillende utbytte av ordinær 

grunnskoleopplæring etter §4A-1

• Søkere har behov for å utvikle eller vedlikeholde grunnleggende 

ferdigheter

Innsøking via Oslo VO 

Servicesenter

Henvisning til PPT

Spesialundervisning 

Nydalen

Spesialundervisning 

Skullerud

https://helsfyr.oslovo.no/opplaringstilbud/grunnskoleopplaring/grunnskoleforvoksne1-10/
https://rosenhof.oslovo.no/opplaringstilbud/grunnskoleopplaring/innhold-og-niva/
https://skullerud.oslovo.no/opplaringstilbud/grunnskoleopplaring/organisering-av-grunnskoletilbudet-i-oslo/
https://sinsen.oslovo.no/opplaringstilbud/vare-kurs/kursoversikt/
https://rosenhof.oslovo.no/opplaringstilbud/videregaende-skole/forberedende-til-yrkesfag/
https://nydalen.oslovo.no/
https://skullerud.oslovo.no/opplaringstilbud/spesialundervisning/organisering-av-spesialundervisning/
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Andre tilbud for voksne i Oslo

Tilbud Målgruppe Søke Link med mer info

Opplæring i 

bedrift
Oslo VO Skullerud

• Bedrifter, offentlige etater, institusjoner og bransjeorganisasjoner 

som har ansatte som trenger opplæring i norsk 

(lesing/skriving/muntlig), matematikk og/eller IKT

• Betaling for opplæring

Kontakte Oslo VO 

Skullerud
Opplæring i bedrift

Fagbrev på jobb
Fagopplæringen i 

Utdanningsetaten

• Arbeidstakere som ønsker å gjennomføre opplæring fram til fagbrev i 

bedriften de er ansatt i

Kontakt Oslo VO 

Servicesenteret
Fagbrev på jobb

Realkompetanse-

vurdering
Oslo VO Sinsen 

• 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

Praksisbrev
Oslo VO Skullerud

• Toårig opplæringstilbud med fokus på norsk og praktisk opplæring 

innenfor et yrke

• Mulig vei til å senere få fagbrev

Kontakte Oslo VO 

Skullerud
Praksisbrev

Laget Quo Vadis

Oslo VO 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

Kontakt bydel eller 

Oslo VO Rosenhof Laget Quo Vadis

Fagskole Fagskolen i Oslo

• Korte, yrkesrettede utdanninger på høyere nivå som utvikles i 

samarbeid med nærings- og arbeidsliv

• Utdanningen bygger på fag-/ svennebrev, autorisasjon eller på 

grunnlag av realkompetanse

Kontakt fagskolen eller 

søk via 

www.samordnaopptak.

no

Fagskolen i Oslo

https://skullerud.oslovo.no/opplaringstilbud/oppdragsavdelingen/opplaring-i-bedrift/
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/fag-og-yrkesopplaring/fagbrev-som-voksen/fagbrev-pa-jobb/#gref
https://sinsen.oslovo.no/opplaringstilbud/realkompetanse/rkv-ved-oslo-vo-sinsen2/
https://skullerud.oslovo.no/opplaringstilbud/oppdragsavdelingen/praksisbrev/
http://www.laget.oslo.no/about/
https://www.samordnaopptak.no/info/
https://fagskolen-oslo.no/studier
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Noen opplæringstilbud i Oslo VO i prosjektfase - 2022  

Opplæringstilbud Oslo VO Målgruppe Søke Link til mer info 

Yrkesfaglig videregående 

opplæring samtidig med 

norskopplæring

- Helsfyr

• Søkere ønsker teori og læretid, og yrkesrettet norskopplæring i et 

kombinasjonsløp med fagbrev  på fire år.

• Søkere får støtte for livsopphold fra NAV

• Søkere har høy motivasjon og læringsvilje. 

Rekruttering og inntak i 

samarbeid med NAV

Kontakt Oslo VO 

Helsfyr for info.

Videregåendeopplæring 

Helsfyr

Hurtigspor – IKEA - Helsfyr

• 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.

Rekruttering i 

samarbeid med NAV, 

IKEA og Oslo VO 

Helsfyr

Hurtigspor 

FVO - modulstrukturert 

opplæring for voksne på 

nivået under videregående 

opplæring

- Helsfyr

- Rosenhof VO har

tilbud kun for

NAV-Tiltak Oslo

• Søkere til grunnskoleopplæring som ønsker å være med i forsøk med 

modulstrukturerte læreplaner, tilsvarende grunnskoleopplæring 1-10 

for voksne.

Innsøking via 

Servicesenteret Kompetanseløftet (FVO)

Modulstrukturert fag- og 

yrkesopplæring (MFY); 

forsøksperioden 2019-2023

- Sinsen
• Nedre aldersgrense: 20 år

• Fullført grunnskole eller tilsvarende

Kontakt Oslo VO 

Sinsen
Oslo VO Sinsen

file://///oslo.int/uda-dfs/Brukerem-z/MHpett/Desktop/Videregående%20opplæring
https://helsfyr.oslovo.no/satsningsomrader/arbeidsretting/arbeidsretting/ikea-klassen/
https://www.kompetansenorge.no/kompetanseloftet/
https://sinsen.oslovo.no/om-oslo-vo-sinsen/aktuelle-prosjekter-ved-oslo-vo-sinsen/modulstrukturert-fag--og-yrkesopplaring-mfy/

