Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Rosenhof

Videregående opplæring for voksne
Oslo VO Rosenhof
skoleåret 2022 – 2023

Kurskatalogen viser kurs som starter i august 2022. NB! Endringer kan forekomme.
Søknadsfrist for opplæring som starter høsten 2022 er 1. februar 2022.
Du kan søke videregående opplæring her:
https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/ude/ude013?execution=e1s1
Du finner mer informasjon om tilbudene på:
• Oslo VO Servicesenter: https://felles.oslovo.no
• Oslo VO Rosenhof: https://rosenhof.oslovo.no/
• Fylkenes informasjonstjeneste for videregående opplæring: https://www.vilbli.no
Snakk med en rådgiver på Oslo VO Servicesenter hvis du ønsker mer informasjon eller
veiledning om et opplæringstilbud som passer for deg.
Søknadsbehandling: Oslo VO Servicesenter behandler VGS-søknader. Deltakere med
voksenrett som testes til under B1 i norsk, får tilbud om videregående opplæring på
Rosenhof. Undervisningen på Rosenhof er tilpasset nivået A2 i norsk ved
oppstart. Undervisningen foregår på dagtid.
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Tre tilbud på Oslo VO Rosenhof
Vi har for tiden tre ulike tilbud på Rosenhof; Forberedende til yrkesfag (FYF),
norsk og engelsk studieforberedende (SF2) og studieforberedende seks fag (SF6). Nesten
all undervisning foregår på dagtid (08.30 - 15.30), men vi har også en kveldsklasse med
undervisning fra kl.17.00 til kl.20.15 fire dager i uken.
Forberedende til yrkesfag (FYF)
FYF er et ettårig løp for å styrke norsk- og engelsk-ferdigheter, samtidig som deltakerne
fullfører to fag på videregående nivå. Deltakere på FYF får standpunktkarakter i
samfunnskunnskap og matematikk 1p y, og forsterket opplæring uten standpunktkarakter i
norsk og engelsk. Deltakere på FYF som har fullført og bestått, er garantert plass på Sinsen
for videre yrkesfaglig utdanning. Opplæringen starter i videregående skole, og som regel
avsluttes den med læretid i bedrift. Les mer på: https://www.vilbli.no
Her er et eksempel på hvordan en timeplan på FYF kan se ut:
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norsk

engelsk
engelsk
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Studieforberedende (SF)
Studieforberedende (SF) opplæring går over to år. Deltakere som møter Samordna opptaks
krav til generell studiekompetanse med utdanning fra hjemlandet og har dokumentasjon på
dette, tar fagene norsk og engelsk (SF2). De tar engelsk og norsk for å møte språkkravene
til høyere utdanning. I GSU-lista er det en oversikt over hva som kreves for
ulik landbakgrunn. GSU-lista finner du her: https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokutslanddatabase2/GSU-listen/
SF2 har 16 undervisningstimer i uka, 10 med norsk og 6 med engelsk. Her er et eksempel
på hvordan en timeplan på SF2 kan se ut:

Mandag
engelsk
engelsk

Tirsdag
norsk
norsk

Onsdag
norsk
norsk

engelsk
engelsk

engelsk
engelsk

norsk
norsk

Torsdag
studiedag
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norsk
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Deltakere som ikke møter kravene til generell studiekompetanse eller ikke har
dokumentasjon på dette, tar fagene norsk, engelsk, matematikk, historie, naturfag og
samfunnskunnskap (SF6). Her er et eksempel på hvordan en timeplan på SF6 kan se ut:

Mandag
engelsk
engelsk
engelsk

Tirsdag
matematikk
matematikk
matematikk

Onsdag
norsk
norsk
norsk

Torsdag
Samfunnskunnskap
Samfunnskunnskap
Samfunnskunnskap

Fredag
norsk
norsk
norsk

engelsk
matematikk
samfunnskunnskap engelsk
samfunnskunnskap engelsk

norsk
norsk
matematikk

Samfunnskunnskap norsk
norsk

naturfag
naturfag

matematikk

Sluttkompetanse på studieforberedende:
Deltakere på SF2 får standpunkt- og eksamenskarakter i norsk og engelsk.
Deltakere på SF6 får standpunktkarakter i alle seks fag, samt eksamenskarakter i norsk
og en skriftlig og en muntlig eksamenskarakter. Alle fagene er trekkfag til eksamen.
Etter fullført og bestått opplæring ved Rosenhof, kan deltakeren søke opptak til høyere
utdanning.
Metodikk
Undervisningen følger Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Skoleåret er organisert etter de tre
tverrfaglige temaene fra overordnet del av læreplanen; Demokrati og medborgerskap,
livsmestring og folkehelse og bærekraftig utvikling. Klassene jobber med læringsstrategier
og klassemiljø. Å bygge gode, trygge klassemiljø er viktig for å skape et godt læringsmiljø. Vi
har et deltakerråd hvor to representanter fra hver klasse sitter.

