Nettbaserte tilbud i Finnmark skoleåret 2018/2019
Finnmark fylkeskommune tilbyr nettbasert videregående opplæring innen enkelte fag.
Undervisningsformen varierer men inneholder ofte elementer av «sanntidsundervisning» pr lydbilde, opptak av undervisning tilgjengelig i et «nettbibliotek» (eks Fronter) individuell/gruppevis
oppfølging av lærer, veiledning av oppgaver, samlinger og vurdering i det enkelte fag.
Målgruppen for tilbudene varierer fra ungdomsskoleelever, videregående skole elever, lærlinger,
ungdom i Oppfølgingstjenesten og voksne med rett til videregående opplæring.
Nedenfor finner dere en opplisting av ulike tilbud, samt beskrivelse av målgruppe og kontaktperson.
Flere av tilbudene er under utvikling og det tas forbehold om endringer.

TILBUD TIL UNGDOM
Realfag
Alta vgs har muligheten til å tilby følgende realfag nettbasert:
Matematikk S1, S2, R1 , R2 – Fysikk 1 eller 2
Kontaktperson er OPUS Alta v/ Per Bye Per.Bye@ffk.no
Samisk
Målgruppen er elever som har rett til opplæring i samisk, som går på videregående skoler uten dette
tilbudet. Kontaktperson for tilbudet er Gunhild Snevoll ved Vadsø videregående skole
gunhild.snevoll@ffk.no
Lærlinger - fellesfag vg2 (samfunnsfag, norsk og engelsk)
Målgruppen er lærlinger med utvidet opplæring i bedrift (1+3 eller 0+4 ordning). Tilbudet kan også
gis andre (eksempelvis lærlinger med strykfag) dersom det er ledig kapasitet. Kontaktperson er Stian
Høyen Geir.Stian.Hoyen@ffk.no
LOSA (Vg1 Studiespesialisering, Vg1 Elektrofag, Vg1 Naturbruk, Vg1 Helse og oppvekst, Vg1
Helsearbeider og Vg1 Teknikk og industriell produksjon)
Målgruppen er ungdom som bor i kommunene Gamvik, Hasvik, Lebesby, Måsøy, Loppa, Berlevåg,
Tana og Båtsfjord. Alta kommer med på Vg1 Naturbruk fra skoleåret 2018/2019. Opplæringen innen
yrkesfagene tilbys i samarbeid med lokalt næringsliv. Opplæringen foregår via lyd/bilde og samlinger.
I tillegg får eleven oppfølging av en lokalveileder. Kontaktperson er: Ole Håvard Olsen.
ole.havard.olsen@ffk.no
LOSA – Vekslingsmodellen (Helsefagarbeider, Barne- og ungdomsarbeider og Akvakulturfaget):I
Vekslingsmodellen er skolen med elevene i 3 år, Vg2 strekkes over to år. Man veksler da mellom
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skole og lærling, 50% skole, 50% lære og har status som både elev og lærling. Siste år, år 4, er den
som går dette løpet lærling i 100%.
Målgruppen er ungdom som bor i kommunene Gamvik, Hasvik, Lebesby, Måsøy, Loppa, Berlevåg,
Tana og Båtsfjord. Alta kommer med fra skoleåret 2018/2019. Opplæringen innen yrkesfagene tilbys
i samarbeid med lokalt næringsliv. Opplæringen foregår via lyd/bilde og samlinger. I tillegg får eleven
oppfølging av en lokalveileder. Kontaktperson er: Ole Håvard Olsen. ole.havard.olsen@ffk.no

TILBUD TIL VOKSNE
Generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse etter 23/5-regelen
Vi tilbyr et stedlig tilbud ved OPUS Alta, samt ulike nettbaserte løsninger for søkere til generell
studiekompetanse. På nettsidene til Samordna opptak finner du informasjon om 5 års praksiskrav,
seks obligatoriske fag og dokumentasjonskrav. For mer informasjon kontakt Trond Fitje
(trond.fitje@ffk.no) på VO Finnmark for veiledning.
Generell studiekompetanse – Nordkapp
Målgruppen er voksne elever over 23 år som mangler ett eller flere fag (totalt 6 fag) for å få vitnemål
og skal bruke 23/5-regel ved opptak til høyere utdanning (dvs fylt 23 år og dokumentert 5 års
utdanning/praksis). Opplæringen er nett- og samlingsbasert. Du finner mer info her:
http://www.nordkapp.vgs.no/utdanningstilbud/fjernundervisning/
Kontaktperson er Sirin F. Høyen ved Nordkapp videregående skole Sirin.Figenschou.Hoyen@ffk.no
Helsearbeiderfaget og Barn- og ungdomsarbeiderfaget (praksiskandidater)
Målgruppen er voksne som skal opp til fagprøve som praksiskandidat. For elever bosatt i Alta
gjennomføres undervisningen både ved deltakelse på kveldsundervisning, samt nettbasert.
Kontaktperson er OPUS Alta v/ Per Bye Per.Bye@ffk.no
Tannhelsesekretær og Helsesekretær («NETTI»)
Tannhelsesekretær og Helsesekretær («NETTI») Målgruppen er voksne over 25 år med voksenrett.
Praksisplass er nødvendig for å følge tilbudet, siden opplæringen er forankret i praksisfeltet.
Kontaktperson er VO Finnmark v/Trond Fitje, Trond.Fitje@ffk.no
Voksenagronomutdanning 2018-2020
Målgruppen er voksne over 25 år med minimum 2 års praksis fra gårdsbruk. Det forutsettes at
kandidaten er tilknyttet et gårdsbruk under utdanningen. Undervisningen er samlings- og nettbasert.
Skoleåret 18/19 gjennomføres Vg2 landbruk og gartnernæring og skoleåret 19/20 gjennomføres Vg3
Landbruk. Kontaktperson: Tana videregående skole v/ Eva Britt Birkenes eva.britt.birkenes@ffk.no
Realfag
(Matematikk 1P/2P, Naturfag, Fysikk 1, Kjemi 1 og Matematikk R1.)
Målgruppen er både elever og voksne. For kandidater bosatt i Alta gjennomføres undervisningen
både ved deltakelse på kveldsundervisning, samt nettbasert. Kontaktperson er OPUS Alta v/ Per Bye
Per.Bye@ffk.no
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