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Oslo Voksenopplæring Helsfyr 

 

Invitasjon til kurs 
Fagbrev som barn-og ungdomsarbeider 

Høsten 2021 starter Oslo Voksenopplæring Helsfyr nye kurs for assistenter som arbeider i Osloskolen og i 
barnehage, som vil ta fagbrev som barn– og ungdomsarbeider med eksamen som praksiskandidat. Vi har lang og 
god erfaring med slike kurs, med høy måloppnåelse. Tilbakemeldingene fra deltakerne på disse kursene har vært 
svært positive. 
 
Målgruppen er assistenter med mye praktisk erfaring og kunnskap. Før de kan ta fagbrev må de bestå en 5 timers 
teoretisk skriftlig prøve og ha tilsammen 5 års arbeidserfaring. 
Kurset vi tilbyr er laget med utgangspunkt i læreplanen på VG2 barn– og ungdomsarbeiderfaget, og forbereder 
deltakerne til den teoretiske prøven. På kurset går deltakerne gjennom et utvalg av temaer. Gruppa diskuterer og 
reflekterer rundt den kunnskapen den enkelte har, med tanke på å bli bevisst sin egen kompetanse.  
I tillegg får deltakerne øvelse i å løse skriftlige oppgaver. 
 
Kurset avholdes tirsdag ettermiddag i annenhver uke over 15 uker, i tidsrommet fra august 2021 til mai 2022. 
Kurset er på tilsammen 80 timer, og ledes av erfarne lærere. 
 
 
Kursdeltakerne skriver oppgaver underveis, som de får tilbakemelding på. 
 
Noen av temaene: 
• Å være BUA 
• Barn i dagens samfunn 
• Lek og aktivitet for barn og ungdom 
• Barns utvikling: språk, tanke, emosjon, fysisk og motorisk 
• Sosial kompetanse og sosial utvikling 
• Planlegging 
• Dokumentasjon og sosial utvikling 
• Når livet blir vanskelig 
• Kommunikasjon 
• Å være profesjonell i sitt arbeid 
• Hva er omsorg? 
• Kost og ernæring 
• Fysisk aktivitet 
• Samarbeid 
 
 
Det er også mulig å følge kurset uten å ta eksamen og med mindre enn 5 års arbeidserfaring. De som gjør dette, får 
et kursbevis som dokumentasjon. 
Pris kr. 11 000,- per deltaker. I tillegg til undervisning dekker kursavgiften undervisningsmateriell (ikke individuelt 
utstyr som kladdebøker, skrivesaker), bevertning etc.  
 
Kursdeltakerne kan søke støtte i OU-fondet eller gjennom fagforeningen. 
 
Undervisningen begynner kl. 16.00 og varer til kl. 20.00, inkludert pause. 
Det blir servert et enkelt måltid mellom kl. 15.30 og 16.00 i skolens kantine. 
 
Kurset avholdes på Oslo Voksenopplæring Helsfyr, Svovelstikka 1-3, eller som digital undervisning hvis korona-
situasjonen tilsier det. 
 
 



Ta gjerne kontakt med faglærer Grete om det er noe du lurer på: 
 
greted1302@osloskolen.no  
 
Telefon nr. 90671574 
 
 
Oslo VO Helsfyr, 23.3. 2021. 
 
 
Med hilsen 
 
Torunn Thomassen    Grete Dreyer 
Rektor       Kursansvarlig 
 

 

 

 

 

 

 

 


