
SKAL DU SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE FOR VOKSNE? 

Her finner du mer informasjon.  

FVO – Forberedende voksenopplæring (grunnskole): Du får informasjon og hjelp av rådgiverne her 

på skolen.  

INTRO – Introduksjonsprogrammet i FVO eller norskopplæringen. Du får informasjon og hjelp av 

introrådgiveren her på skolen. 

NORSKOPPLÆRINGEN - Oslo VO Servicesenter avgjør om du har rett til å søke videregående skole i 

Norge. Henvend deg der for å avklare dine rettigheter. Adressen er Karoline Kristiansens vei 8, 

Fyrstikktorget, Helsfyr. Hvis du har rett til å søke videregående skole, skal du søke digitalt.  

Oslo Voksenopplæring Servicesenter mottar din digitale søknad.  Først får du et vedtak om at du har 

rett til videregående opplæring. Tilbudet om skoleplass får du i juni/juli.   

Informasjonssidene til Oslo Voksenopplæring Servicesenter  https://felles.oslovo.no/ 

Søknadsskjema til videregående skole finner du på hjemmesiden til Oslo VO Servicesenter her:  

https://felles.oslovo.no/opplaring-i-oslo-vo/VGO/slik-soker-du-pa-videregaende-i-oslo-vo/ 

 

Oslo VO Sinsen kurskatalogen er en oversikt over tilbudet de har. Les gjennom denne før du skal 

søke. Voksne har mindre valgmuligheter enn ungdom. Se her: 

https://sinsen.oslovo.no/opplaringstilbud/vare-kurs/kursoversikt/ 

 

Språknivå under B1 i norsk vil gi et tilbud på Oslo Voksenopplæring Rosenhof. Det er for deg som 

har søkt videregående skole, men ikke fått skoleplass på Oslo VO Sinsen på grunn av inntakskravene. 

Nivået B1 vil si karakteren tre (3) eller bedre i norsk i FVO. Tilbudene vil være: 

• Forberedende til yrkesfag er for deg som har søkt yrkesfag og trenger mer opplæring i 

norsk.  

 

https://rosenhof.oslovo.no/opplaringstilbud/videregaende-skole/forberedende-til-yrkesfag/ 

 

• Studieforberedende er et tilbud til deg som har søkt studiespesialisering 

https://rosenhof.oslovo.no/opplaringstilbud/videregaende-skole/studiekompetanse/ 

Mer informasjon om yrker og utdanninger i Norge finner du her  

vilbli.no 

 Om videregående skole med informasjon først og fremst til ungdom. Bruke kurskatalogen fra Sinsen 

VO når du sjekker ut aktuelle yrker for deg, så finner du mer informasjon her 

https://sinsen.oslovo.no/siteassets/kataloger/kurskatalog-oslo-vo-sinsen-2022-23.pdf 

www.utdanning.no Du finner informasjon på mange språk om hvordan skole- og 

utdanningssystemet er organisert i Norge.  Det er oversikt over alle mulige utdanninger og yrker.   
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