
 

 
Utdanningsetaten 
Oslo 
Voksenopplæring 
Servicesenter 
 

Postadresse: 
Oslo Kommune, Utdanningsetaten,  
Oslo Voksenopplæring 
Servicesenter,  
Postboks 6127 Etterstad,  
0602 Oslo 

Besøksadresse: 

Karoline Kristiansens 
vei 8,  
Fyrstikktorget, Helsfyr 
 

Telefon:  

23 47 00 00 

Telefaks: 

23 47 00 99 

 

E-adresser: 

https://felles.oslovo.no 

postmottak@osloskolen.no 
Skriv "Oslo VO 
Servicesenter" og hva 
saken gjelder i emnefeltet. 

 

Rett til spesialundervisning  
Reglene for spesialundervisning finner du i opplæringsloven. Dette er en 
forenklet beskrivelse.  
 

Som voksen har du rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis du 

 ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige 
grunnskoletilbudet for voksne 

 har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende 
ferdigheter ved like 
 

Når du har søkt, vil pedagogisk-psykologisk tjeneste vurdere om du innfrir 
kravene til å få spesialundervisning. Hvis du gjør det, får du en sakkyndig 
vurdering og tilbud om opplæring. Opplæringen blir tilpasset dine behov. 
Spesialundervisning er et gratis deltidstilbud som kan være på dagtid eller 
kveldstid. 
 

Hvem kan søke? 
Voksne med 

 hørselshemning 

 synsvansker 

 ervervet skade 

 afasi 

 lærevansker 

 utviklingshemning 

 

 omfattende 
funksjonshemning 

 medfødt skade/sykdom 

 psykiske vansker 

 mangelfull 
grunnskoleopplæring 

 

For mer informasjon, kontakt Oslo Voksenopplæring Servicesenter, eller 
rådgivere ved Oslo Voksenopplæring Skullerud eller Nydalen. 
 
Søknadsfrister og søknadsskjema 
Søknadsskjema på https://felles.oslovo.no og på VO-sentrene. 
Søknadsfrist for nye søkere: 1. mars. Du sender søknaden til  

Oslo Voksenopplæring Servicesenter. 
Søknadsfrist for deg som er elev i inneværende skoleår: 15. februar. Du sender 
søknaden til det senteret der du er elev. 
Du kan også søke utenom disse fristene. 
 
Husk å legge ved dokumentasjon på dine vansker. Dette kan være uttalelse fra 
fastlege eller behandlingsapparat. Se søknadsskjema.  

 

Spesialundervisning  

mailto:postmottak@osloskolen.no?subject=Gjelder%20Oslo%20VO%20Servicesenter
https://felles.oslovo.no/


 

Her søker du:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslo VO Servicesenter 
Mandag:12–18 (Drop in) 
Tirsdag, onsdag og torsdag: 10–15,  
med timeavtale. 
Mange busser og T-baner går til 
Helsfyr.  
Det er parkometerplasser ved Fyrstikktorget, og parkering for 
funksjonshemmede ved Servicesenteret. 
 

Voksenopplæringssentrene i Oslo VO med spesialundervisning: 
 

Oslo VO Nydalen  
Nydalsveien 38, 
0484 Oslo 
Tlf.: 23 39 39 00 
 
Postadresse: Oslo 
kommune, 
Utdanningsetaten,  
Oslo VO Nydalen,  
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo 
 
E-post: postmottak@osloskolen.no 
Skriv "Oslo VO Nydalen" og hva saken gjelder  
i emnefeltet. 
 

https://nydalen.oslovo.no 

Oslo VO Skullerud 
Olaf Helsets vei 5, 
0694 Oslo 
Inngang G og L  
Tlf.: 23 46 49 00 
Postadresse:  
Oslo kommune, 
Utdanningsetaten,  
Oslo VO Skullerud,  
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo 
 
E-post: postmottak@osloskolen.no 
Skriv "Oslo VO Skullerud" og hva saken gjelder 
i emnefeltet. 
 

https://skullerud.oslovo.no 
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