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Hva tilbyr VO Finnmark?

Søkere med utenlandsk bakgrunn

• Veiledning
• Realkompetansevurdering og opplæring

Hvis du er en søker med utenlandsk
bakgrunn, må du sørge for at du har:

• Fagbrev på jobb
Dette er en ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert,
få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette.
• Yrkeskompetanse
Dette er 3-årige skoleløp som gir yrkeskompetanse.
• Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen
Er du 23 år og har 5 år tidligere utdanning og/eller praksis, kan du ta de 6 fagene
norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, naturfag og matematikk.
Dette vil gi deg generell studiekompetanse.
• Praksiskandidatordningen
Dette er en privatistordning som bygger på praksis. I de fleste fag kreves 5 års praksis.
Kandidaten må også bestå én tverrfaglig skriftlig eksamen før man kan melde seg opp til
fag-/svenneprøve.
I noen fag kreves lengre praksis, og en ekstra eksamen før oppmelding.
Oppmelding til privatisteksamen gjøres på privatistweb.no i tidsrommene:
1.-31. januar og 1.-15. september, med eksamen på nærmeste videregående skole.
Etter bestått eksamen og praksisvurdering fra VO Finnmark, kan man melde seg opp til
fagprøven.
Organisering av opplæringen
Opplæringen organiseres når det er søkere nok i et område til å igangsette organisert opplæring.
VO Finnmark tilbyr også andre løsninger der det er færre søkere, dette kan være opplæring via
lyd-/bilde eller nettbaserte tilbud.
Om litt vil VO Finnmark også tilby opplæring gjennom Nettskolen i Finnmark.

• norsk statsborgerskap eller lovlig
oppholdstillatelse før du søker

• norskkunnskaper på nivå med
norskprøve 1B

• oversatt eventuelle vitnemål og
arbeidsattester fra utlandet til norsk
før du sender disse

• Dersom du mangler dokumentasjon på fullført 9-årig grunnskole, må du ta kontakt med
din bostedskommune for realkompetansevurdering eller skoletilbud på grunnskolenivå.

Slik søker du:
• Søk om voksenopplæring på Vigo.no.
Du kan søke hele året.
• Send kopier av vitnemål og arbeidsattester
til oss per brev:
Finnmark fylkeskommune
VO Finnmark
9815 VADSØ
Eller elektronisk på: postmottak@ﬀk.no
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Besøk vår nettside
for mer informasjon:
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