
  

 

 

Voksenopplæringen  

Ny modell for 2-årig yrkesfaglig opplæring for minoritetsspråklige 
voksne – kombinert med ekstra norskopplæring 
 

Informasjon til praksisbedrifter - TIP 
 

 

 

Målsetting 

Våren 2019 startet Rogaland fylkeskommune opp et nytt yrkesfaglig opplæringstilbud tilrettelagt 

for minoritetsspråklige. Målet er å gi deltakerne bedre læringsutbytte ved å kombinere opplæring i 

et yrkesfag med ekstra yrkesrettet grunnleggende norskopplæring. 

Opplæringstilbudet har som mål å gi deltakerne faglig grunnlag for å ta fagbrev. 

 

Organisering av opplæring 

Opplæring går over 4 semester (2 år)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2019 

320 timer - dagtid  

 

Vg1 Teknikk og industriell prod. 

Våren 2019 

190 timer - dagtid 

Yrkesrettet norskopplæring  - 

delvis med norsklærer som deltar 

i yrkesfagopplæringen. 

 
Høsten 2019 – Våren 2020 

320 timer - kveldstid 

 

 

Vg2 Industriteknologi 

 

 

 

Tverrfaglig eksamen 

Høsten 2019 

190 timer – dagtid/kveldstid 

Yrkesrettet norskopplæring  - 

delvis med norsklærer som deltar 

i yrkesfagopplæringen. 

 

Høsten 2019 

Yrkesfaglig fellesfag: 

- Matematikk 

- Naturfag 

 

Våren 2020 – Høsten 2020 

Yrkesfaglig fellesfag: 

- Samfunnsfag 

- Norsk 

- Engelsk 

 



 

 

Utplassering i bedrift 

I tillegg til opplæring på skolen skal deltakerne være utplassert i bedrift som er relevant for 

yrkesfaget gjennom hele opplæringsperioden. De tre første semestrene er de utplasser to dager i 

uken, og det fjerde semesteret er det tre dager i uken. Det er deltakerens bostedskommune som 

skaffer praksisplass, mens skolen har ansvar for faglig oppfølging av bedriftene. 

Utplasseringen har som mål å gi deltakerne relevant erfaring innen valgt yrkesfag og yrkesrettet 

norskspråklig erfaring. Valg av praksisoppgaver knyttes til bedriftens arbeidsområder og knyttes 

til opplæringsfagene sine fokusområder og læremål 

 

Realkompetansevurdering og evnt. læretid 

Når det 2-årige opplæringsløpet er fullført gjennomføres det en realkompetansevurdering av 

deltakeres samlede opplæring, praksis og erfaring og det fastsettes evnt. behov for læretid før 

det kan avlegges fagprøve. 

 

Beskrivelse av opplæringsfagene  

 

Vg1 Teknikk og industriell produksjon 

Produksjon 
Programfaget omfatter oppgaver og arbeidsmåter som er felles og grunnleggende for all type 

produksjon innenfor utdanningsprogrammet. Videre inneholder programfaget planlegging, 

produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med maskiner, materialer og 

produksjonsutstyr. Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og 

kommunikasjon inngår i produksjonsarbeid. 

Tekniske tjenester 
Programfaget omfatter metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og 

vedlikehold av maskiner og utstyr. Videre dreier det seg om forståelse av oppdrag, gjennomføring 

av dem og beskrivelse og dokumentasjon. Programfaget omfatter bruk av verktøy, utstyr og 

måleinstrumenter. Systemforståelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og samarbeid inngår i faget. 

Dokumentasjon og kvalitet 
Programfaget omfatter bruk av tegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy 

som grunnlag for produksjon og tekniske tjenester. Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og 

inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid 

med kvalitetssystemer innebærer også registrering og avviksrapportering. 

Oversikt over de spesifikke læremålene finnes her: https://www.udir.no/kl06/TIP1-

02/Hele/Kompetansemaal 

Når en elev er utplassert, kan lærer og elev, evnt. sammen med bedrift bli enige om hvilket VG3 

læreløp utplasseringen ligger nærmest. – Så kan det hentes ut mer spesifikke mål fra den 

aktuelle planen.  

 

 

 

https://www.udir.no/kl06/TIP1-02/Hele/Kompetansemaal
https://www.udir.no/kl06/TIP1-02/Hele/Kompetansemaal


 

 

Vg2 Industriteknologi 

Produksjon 
Programfaget produksjon omfatter tilvirkning, sammenføying, mekanisk arbeid, industriell 

montering, overflatebehandling og støping. Videre dreier programfaget seg om arbeid med 

materialer, om materialegenskaper, konstruksjoner og bruk av løfteutstyr. Programfaget omfatter 

arbeidsplanlegging og klargjøring, innstilling, programmering og betjening av maskiner og utstyr. 

Retningslinjer for HMS står sentralt. 

Reparasjon og vedlikehold 
Programfaget dreier seg om feilsøking, reparasjon, testing, montering og forebyggende 

vedlikehold av maskiner og utstyr. Programfaget omfatter arbeid med hydrauliske, pneumatiske 

og elektriske systemer med tilhørende styringer. Videre omhandler programfaget måleteknikk og 

måleutstyr. 

Dokumentasjon og kvalitet 
Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer og digitale verktøy. HMS–vurderinger 
og kvalitetssikring står sentralt i programfaget og inngår i planlegging, utførelse og 
dokumentasjon av arbeidsoppgaver. 

 

Oversikt over de spesifikke læremålene finnes her: https://www.udir.no/kl06/PIN2-

02/Hele/Kompetansemaal 

Når en elev er utplassert, kan lærer og elev, evnt. sammen med bedrift bli enige om hvilket VG3 

læreløp utplasseringen ligger nærmest. – Så kan det hentes ut mer spesifikke mål fra den 

aktuelle planen.  

 

Mer informasjon om denne opplæringsmodellen finner dere på: 

http://www.bryne.vgs.no/Voksenopplaering/Opplaeringstilbud3/2-aarig-loep-for-
minoritetsspraaklige-yrkesfaglig-fagbrev 

 

Informasjon om voksenopplæring på Bryne vgs: 

http://www.bryne.vgs.no/Voksenopplaering 

https://www.udir.no/kl06/PIN2-02/Hele/Kompetansemaal
https://www.udir.no/kl06/PIN2-02/Hele/Kompetansemaal
http://www.bryne.vgs.no/Voksenopplaering/Opplaeringstilbud3/2-aarig-loep-for-minoritetsspraaklige-yrkesfaglig-fagbrev
http://www.bryne.vgs.no/Voksenopplaering/Opplaeringstilbud3/2-aarig-loep-for-minoritetsspraaklige-yrkesfaglig-fagbrev
http://www.bryne.vgs.no/Voksenopplaering

