
Videregående opplæring i 
introduksjonsprogrammet: 
Hva blir som før og hva blir 
nytt som følge av nytt 
lovverk? 

Videregående for 
voksne



Hvem jobber med voksenopplæring i fylkesadministrasjonen

• Ben Ståle Leirvåg, seksjonsleder for inntak, eksamen og voksenopplæring

• Bina Døli Mortensen, rådgiver 70% stilling

• Sølvi Nymo, rådgiver 

• Ellen Kristiansen , rådgiver



Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (Fra Ot. Prop.89)

• Kommunen beholder hovedansvaret for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Samtidig 
foreslås det at fylkeskommunen skal ha ansvar for opplæringen for de som går fulltid i 
videregående opplæring. 

• Forslaget innebærer blant annet at denne gruppen kan oppfylle sin plikt til opplæring gjennom 
å gå i videregående opplæring og dermed ikke trenger å søke om fritak i ettertid.

• Fylkeskommunens opplæring vil primært gis etter læreplaner etter opplæringsloven, mens 
kommunen i hovedsak vil følge læreplanen etter integreringsloven.



Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

• Voksenrett inntrer fra og med året en fyller 25 år.

• Voksenrett gjelder for de som har fullført grunnskole eller tilsvarende i Norge eller et annet 
land, men ikke fullført videregående opplæring. (krav til faget engelsk)

• Voksenrett gjelder også for de som har fullført videregående opplæring i et annet land, men 
som ikke får godkjent denne opplæringen i Norge. 

• Det er et vilkår for rett til videregående opplæring at man oppholder seg lovlig i Norge, og at 
søknaden om oppholdstillatelse er avgjort.

• Ny opplæringslov på trappene som vil gi flere en rett til å videregående opplæring for voksne.



Prosessen fra søknad til ferdig med opplæring

Alle må søke på 
www.vigo.no

Skolene eller i fylkes-
administrasjonen

Alle skal ha tilbud 
om rkv. etter 
veiledning/
kartlegging

Fullføringsplan som 
skrives under av 

deltakeren

Fullføringsplan
Livssituasjon

Tid, sted, 
lengde og 
progresjon

Fullført planlagt 
kompetanse



Tilbud nå i 2020

Kurs Nett i samarbeid 

med skole

Kompetansebyggeren Kragerø vgs Porsgrunn vgs Notodden (Nett 

med samlinger)

Bamble vgs Sandefjord vgs Skogmo vgs Skien vgs Færder vgs Thor Heyerdal vgs

Barne- og ungdomsarbeider x x

Bygg og anleggsteknikk x

Bygg- og anleggsteknikk m/ språk 3 år/ Imdi x

Elektriker avlutter desember 2020 x

Elektriker x

Fotterapaut x

Helsesekretær x x

Helsefagarbeider x x x x

Helsefagarbeider m/språk 3 år/Imdi x

Hudpleier x

Kokk og servitør x x

Salgsfaget x x

Bilmekaniker - avsluttes desember 2020

Tip- Vg1 x x

Transport- og logistikkfaget x

TLA -Yrkessjåfør x

TLA- Logistikkoperatør x

Generell studiekompetanse x x x

Spesiell Studiekompetanse R1 +Fy1 x x

Oppdrag for Nav/Tak og membrantekkerfaget x



Hva jobber vi med
• Vi har inngått en rammeavtale innen generell studiekompetanse fag med Nav, og igangsetting 

av kurs på oppdrag fra Nav for de uten rett 

• Vi har ulike tiltak og modeller for minoritetsspråklige deltakere, og jobber med å utarbeide 
flere modeller innen voksenopplæring. 

• Vi fortsetter med å ha 1. mars som innsøkingsdato for høstens tilbud, men portalen er alltid 
åpen for søking.

• Vi forsetter å rigge tilbud i forhold til søkernes ønsker og arbeidslivets behov

• Vi ønsker og ser behov for et tettere samarbeid med kommunene, Nav og 
opplæringskontor/bransjene

• Hvordan gi informasjon til deltakere/rådgivere i introduksjonsprogrammet og grunnskolen i 
kommunene


