VOKSENOPPLÆRING
Voksne som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis opplæring
fra og med det året de fyller 25 år. Retten gjelder også deg som er innvandrer
med oppholdstillatelse og som ikke har fullført videregående opplæring i
hjemlandet.
Voksne uten slik rett kan søke, men vil bli prioritert etter voksne med rett.
Opplæringstilbudene skal tilpasses den enkeltes behov og livssituasjon.
Opplæringen skal bygge på den enkeltes formal- og realkompetanse og vil kunne
bli vesentlig kortere enn et ordinært opplæringsløp. Alle bør derfor få vurdert
sin realkompetanse før de starter på utdanningstilbud slik at tilbudet blir best
mulig tilpasset den enkelte.

STUDIEVERKSTED
All opplæring spesielt organisert for voksne er lagt til Studieverksted ved et utvalg
videregående skoler i Troms. Studieformen innebærer at deltakerne i stor grad
arbeider i grupper med oppgaver som det gis faglig veiledning på. Det gis
forelesninger i utvalgte emner, og innen enkelte fagområder er opplæringen også

knyttet opp mot nettressurser. I Studieverkstedet blir det før oppstart
arrangert innføringskurs for alle deltakerne. Studieveiledere bistår deg i
studieteknikk og bruk av IKT, og inkludere deg i en studiegruppe.
Studieveilederen hjelper deg med å lage framdriftsplan, finne litteratur,
læringsressurser og sørger for utlån av lærebøker m.m. Studieverkstedmodellen
gir mulighet for at deltakere og veiledere kan møtes både fysisk og på internett
via e-læringsplattformen Fronter.

HELSESERVICEFAG
Opplæringstiden i ordinær videregående skole er 3 år, Vg1, Vg2 og Vg3.

Vg2 Helseservicefag
Utdanning innen helseservicefag kvalifiserer deg for flere spennende yrker.
Helseservicefag Vg2 er det andre året i utdanningen. Dette opplæringstilbudet gir
deg status som elev i faget. I Vg3 kan du velge spesialisering mellom
apotekteknikk, helsesekretær eller tannhelsesekretær. Etter bestått vitnemål kan
du søke om autorisasjon til Statens autorisasjonskontor. Opplæringstilbudet
består av 7 forelesninger på dagtid og 7 utfordringsoppgaver.
Vg3 Apotekteknikk
Opplæringstiden i faget er normalt tre år. De fleste voksne får etter
realkompetansevurdering et avkortet løp. Dette opplæringstilbudet gir deg status
som elev i faget. Opplæringstilbudet består av 7 forelesninger på dagtid og 7
utfordringsoppgaver. To av utfordringene er tverrfaglig praktisk terminprøve. I
tillegg til dette anbefaler skolen at du selv skaffer deg en praksisplass på et
apotek
Vg3 Helsesekretær
Opplæringstiden i faget er normalt tre år. De fleste voksne får etter
realkompetansevurdering et avkortet løp. Dette opplæringstilbudet gir deg
status som elev i faget. Opplæringstilbudet består av 7 forelesninger på dagtid og
7 utfordringsoppgaver. To av utfordringene er tverrfaglig praktisk prøve. I tillegg
til dette vil det være 7 samlinger over 3 dager på Breivika videregående skole.
Vg3 Tannhelsesekretær
Opplæringstiden i faget er normalt tre år. De fleste voksne får etter
realkompetansevurdering et avkortet løp. Dette opplæringstilbudet gir deg status
som elev i faget. Opplæringstilbudet består av 7 forelesninger på dagtid og 7
utfordringsoppgaver. To av utfordringene er tverrfaglig praktisk prøve. I tillegg til
dette vil det være 7 samlinger over 3 dager på Breivika videregående skole.

REALKOMPETANSEVURDERING
Realkompetanse er all formell og uformell kompetanse en person har tilegnet
seg gjennom utdanning, kurs, yrkeserfaring og annen erfaring.
Vurderingen av den enkeltes realkompetanse danner grunnlag for
opplæringsløpet. Alle som ønsker å starte på voksenopplæring, bør derfor få
vurdert sin realkompetanse. For de som har rett til videregående opplæring, er
realkompetansevurderingen gratis, mens de uten rett må betale en egenandel.
Søknad om realkompetansevurdering gjøres elektronisk på www.vigo.no Du må
sende inn dokumentasjon som bekrefter kurs,
tidligere utdanning og yrkeserfaring.
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