
Voksenopplæringen (VO) 

Nytt opplæringsmodell for minoritetsspråklige voksne 2019 

 

Restaurant- og matfag 2-årig løp 

Teknikk og industriell produksjon 2-årig løp 

 

Varighet opplæring: 4. 2. 2019 til 22. 12. 2020 

 

Utkast 29.10.18 Ute Lynghjem, seniorrådgiver i voksenopplæringen 

 

Deltakende kommuner: Flyktning seksjoner – alle i sør Rogaland  
 
 

Målgruppe/inntakskrav: Må ha minimum 9 år allmenn grunnopplæring 
fra hjemlandet  
Trenger grunnskoleopplæring i engelsk 
(kommunen må gi opplæring i engelsk på 
grunnskolenivå) 
Minoritetsspråklige med norsknivå minimum A2 
(vi kan åpne for kandidater på A2 nivå som er 
ferdig med introprogram og under NAV) 
Deltar introprogram i hjemkommunen. 
Tilbudet gjelder dem som kan få et bedre 
læringsutbytte i norsk ved å kombinere 
norskopplæring med arbeid de er interessert i. 
Kandidatene må ha interesse for faget! 
 

Voksenopplæringen kan gi 
tilbud om to programområder til 
våren 2019 på VO-senter Bryne 

 
Utdanningsprogram Vg1:  

- Restaurant- og matfag  
- Teknikk og industriell produksjon 

 
Utdanningsprogram Vg2:  

- Kokk- og servitørfag 
- Matfag 
- Industriteknologi 

 
Sluttkompetanse: 
Se www.vilbli.no 
 
 
Minimum 10 deltakere per utdanningsprogram 
Maks. 15 kandidater per utdanningsprogram 
 

http://www.vilbli.no/


Mål: Opplegget sikter mot fagbrev  
 

Beskrivelse: Opplæringsmodellen er tenkt som kombinert 
opplæring i skole og bedrift (ca. 45 % av tiden, 
inkl. YFF) over 2 år.  
 
Ansvar fordeles mellom kommuner og 
Fylkeskommune ved voksenopplæringen. 
Kommunen dekker kostnader for norsk på 
læreplanen for grunnskole det første skoleåret 
og stiller med språktrening i relevant bedrift.  
 
Kommunen har ansvar for ulykkesforsikring for 
den enkelte deltaker og dekker kostnader for 
transport og evt. nødvendig utstyr.  
 
Voksenopplæringssenter (VO) Bryne er 
ansvarlig for opplæring i Vg1 programfag og 
fellesfag naturfag og matematikk, faglig 
oppfølging i bedrift over hele løpet, veiledning 
etter første halvår om veien videre, Vg1 
yrkesfaglig fordypning (YFF), Vg2 programfag, 
Vg2 yrkesfaglig fordypning, og fellesfag norsk 
(læreplan Norsk for elever med kort botid), 
samfunnsfag og engelsk. Veiledning om veien 
videre. 
Norsklærer er også med i 
programfagopplæringen (2-lærersystem) det 
første året.  
 
Deltakere får karakterer i alle fag. 
 
Realkompetansevurdering på Vg3 av praksis 
etter bestått Vg1 og Vg2. Ved godkjent RKV på 
Vg3 meldes opp til fagprøve. 
Lærekontrakt i bedrift for å dekke mål som ikke 
er godkjent gjennom RKV på Vg3. Minimum 
kontrakttid er 6 måneder. 
 
 

Start og varighet Relevant språkpraksis (arbeidstrening/praksis): 
Kan starte fra januar 2019 av 
 
Opplæring ved VO Bryne vgs.: 
Første semester er 3 dager/uken på skole 
hvorav 4 t/uken norsk på intro nivå, 320 timer 
Vg1 programfag, 2 dager i bedrift språktrening 
Uke 06/2019 til 24/2019 på Bryne vgs. 
 
Andre semester er 3 dager på skole hvorav  



4 t/uken norsk på intro nivå, 158 timer fellesfag 
(matematikk og naturfag), 160 timer programfag 
Vg2 fordelt på 2 kvelder i uken, 1 dag YFF i 
bedrift, 1 dag språktrening i bedrift 
Uke 33/2019 til 50/2019  
 
Tredje semester er 3 dager i skolen, 1 dag YFF i 
bedrift, 162 timer fellesfag (samfunnsfag, norsk 
og engelsk), 160 timer Vg2 programfag fordelt 
på 2 kvelder i uken, 1 dag språktrening i bedrift 
Uke 06/2020 til 24/2020 på Bryne vgs. 
 
Fjerde semester er 2 dager på skolen, 187 timer 
fellesfag (norsk og engelsk) og 3 dager i bedrift.  
Uke 33/2020 til 50/2020  
 
Opplæringen følger skoleruten. 
 
Varighet opplæring: 4. 2. 2019 til 22. 12. 2020 
 
Realkompetansevurdering på Vg3 gjennomføres 
januar og februar 2021. 
 

Kommunens ansvar for 
språktrening og norsk på intro 
nivå  
 
 
 
 
 
Ressurs:  
 

 
 

Kandidatene skal ha relevant språktrening under 
opplæringsperioden. Kommunene har ansvar å 
stille med bedrifter og plasserer kandidatene.  
Den videregående skolen definerer 
kompetansemål for faglig innhold. 
Den videregående skolen er ansvarlig for 
oppfølging i bedrift. 
 
Norsk på grunnskolenivå: 
Kommunene betaler for norsklærer første og 
andre semester. 
2-lærer-system i programfag første og andre 
semester: norsklærer og faglærer 
4 t/uken norsk ved første og andre semester 
Fokus på faguttrykk som følger med programfag 
Deltakere skal lære norsk fagspråk, både 
muntlig og skriftlig. 
Deltakere skal bli kjent med norsk arbeidsliv og 
skole på et valgt område. 
 
Norsklærer må få full stilling og er også med i 
programfagopplæringen (2-lærersystem).  
 

Ansvarsfordeling Kommune:  
- Ansvar for norskopplæring i første og 

andre semester. 



- Evt. engelskopplæring for de med behov 
på grunnskolenivå. 

- Oppfølging av introprogrammet 
- Velge ut de «rette» kandidatene  
- Finne relevant språkpraksisplasser til 

utvalgte kandidater.  
- Transport 
- Ulykkesforsikring 
- Utstyr  

 
Rogaland fylkeskommune: 

- Dekker kostnader for for all opplæring på 
videregående nivå 

- Låne gratis lærebøker 
- Tilbud om å kjøpe subsidiert pc 

 
Voksenopplæringssenter Bryne: 

- Ansvar for oppfølging av faglige 
kompetansemål i bedrift 

- Samarbeid med kommunene ang. utvalg 
av bedrifter og valg av kompetansemål 
for språkpraksis. 

- Ansvar for faglig oppfølging i bedrift 
- Ansette norsklærer for 1. og 2. semester 

(migranorsk, læreplan på grunnskolenivå)  
 

Finansering Kommune:  
- Dekker kostnader for all norskopplæring 
- Dekker kostnader for all språkpraksis og 

kostnader for transport, ulykkesforsikring 
og nødvendig utstyr som trenges på 
programområdet (f.eks. kokkebekledning) 

 
Voksenopplæringen: 

- Dekker alle kostnader i forbindelse med 
videregående opplæring for voksne. 
 

Dekking av 
livsoppholdskostnader 
 

- Flyktningstipend 
- Lånekassen (de første 3 semestre er 

over 50 %) 
- Sosialstønad 

 

 


