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Oslo Voksenopplæring Helsfyr
Norskkurs for voksne innvandrere 

Vår 2023 
Oppdatert 04.01.2023  

Oslo Voksenopplæring Helsfyr 
Adresse: Svovelstikka 1-3, 0661 Oslo 
Tlf.: 23 46 77 00 
Område: Helsfyr, Fyrstikktorget 

Offentlig kommunikasjon: 
T-bane: Helsfyr stoppested
Buss: Fyrstikktorget stoppested og Helsfyr
stoppested

Hjemmeside: https://helsfyr.oslovo.no 

Innsøking  
Via Oslo Voksenopplæring Servicesenter 
Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget, 
Helsfyr.  

Bestill time på  https://felles.oslovo.no 

Kurstilbud 

• Norskkurs på dag spor 1, 2 og 3
• Norskkurs på kveld spor 2 og 3
• Nettbasert norskopplæring
• Norskkurs som kombinerer arbeid og

undervisning for deltakere i introprogram i 
bydelen for spor 1 og 2

Andre tilbud 
• FVO (Grunnskolefag)
• Videregående opplæring for voksne minoritetsspråklige

Annen informasjon om skolen 
• Læringssenter
• Deltakerråd
• Leksehjelp

• Interaktive tavler i alle
klasserom

• Språklaboratorium

• Datarom
• Auditorium
• Rådgiver

https://helsfyr.oslovo.no/
haakonhoeye
Underline

haakonhoeye
Underline

https://servicesenter.oslovo.no/dette-tilbyr-vi/norskkurs/slik-soker-du/
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Norskkurs, oversikt Oslo VO Helsfyr, vår 2023 

Kurs på spor 2 og 3 har noen dager med digital hjemmeundervisning. Kurset fungerer 
best hvis deltakerne har PC eller nettbrett. 

10-timers «ekstrakurs»:
Deltakere under integreringsloven: deltakere med rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap, og 
deltakere i introduksjonsprogram, får tilbud om et ekstra kurs på 10 timer pr uke. Kurset har fokus på 
grunnleggende ferdigheter, blant annet digitale ferdigheter, livsmestring og muntlig trening til 
norskprøver. Disse timene er et supplement til timene på det vanlige kurset de går på. Det betyr at det 
er mulig med opptil 30 timer undervisning per uke for deltagere på alle spor. 

For spor 2 og 3 går 10-timerskursene på andre økt, så det er en forutsetning at deltakerne er i 
hovedklassen sin på første økt. Andre deltakere kan også velge å ta dette kurset, og blir meldt på hvis 
de ber skolen om det.

For personer under introduksjonsloven: For personer med rett og plikt teller disse timene med i det 
totale antallet timer man kan få gratis. Personer med plikt og andre uten rett som ønsker å følge dette 
kurset, må betale for det.

DAGTID, økt 1 

DAGTID, økt 2 

Timer per uke Spor Dager per uke Dag / klokkeslett 

20 Spor 1 og 2 5 Mandag 11.45 - 16.00 

Tirsdag 11.45 - 14.20 

Onsdag 11.45 - 16.00 

Torsdag 11.45 - 14.20 

Fredag 11.45 - 15.05 

12 Spor 3 3 Mandag, onsdag og fredag 
12.00 - 15.15 

Gjelder januar - juni 2023 
Forbehold om endringer i tider og tilbud. Oslo VO Helsfyr / Oslo VO Servicesenter 04.01.2023 

Timer per uke Spor Dager per uke Klokkeslett 

20 Spor 2 5 08.15 - 11.30 

20 Spor 3 5 08.15 - 11.30 

12 Spor 3 3 08.15 - 11.30 
Klassene har ulike kombinasjoner av tre 

undervisningsdager pr uke 
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KVELD 

Deltakerne på kveldskurs blir satt opp på begge kurstilbudene på kveldstid, men kan takke nei til kurset på 
mandager. Kurset på mandager har fokus på grunnleggende ferdigheter på samme måte som det supplerende 
10-timerskurset på dagtid (se videre).

SUPPLERENDE 10-TIMERSKURS 
10-timers- kurset er et supplerende kurstilbud i grunnleggende ferdigheter. Innholdet i kurset
varierer fra periode til periode, basert på deltakernes behov. Skolen vil blant annet tilby kurs i
livsmestring og digitale ferdigheter, muntlig trening før norskprøver med mer.

DIGITALT NORSKKURS 

NETTBASERT NORSKKURS 
Kurset har 5 timer pr uke, for spor 2 og 3. Bare på nett, deltagerne følges opp av lærer. 
Les mer på https://helsfyr.oslovo.no/opplaringstilbud/norskopplaring/nettkurs/ 

Gjelder januar - juni 2023 
Forbehold om endringer i tider og tilbud. Oslo VO Helsfyr / Oslo VO Servicesenter 04.01.2023 

Timer per uke Spor Dager per uke Dag/klokkeslett 

8 Spor 2 og 3 2 Tirsdag og torsdag 17:30 - 20.50 

4 Spor 2 og 3 1 Mandager 17.30 - 20.50 

Timer per uke Spor Dager per uke Dag/klokkeslett 

10 

Spor 1 

3 

Tirsdager 8.15 - 11.30 
Onsdager 10.00 - 11.30 
Torsdager 8.15 - 11.30 

10 

Spor 2 

4 

Tirsdag 12 - 14.30 
Onsdag 12 - 13.30/15.10 
Torsdag 12 - 14.30 
Fredag 12 - 13.30/15 

10 
Spor 3 

3 

Tirsdager eller onsdager, 
torsdager og fredager 12 
- 14.30 

Timer per uke Spor Dager per uke Dag/klokkeslett 

12 Spor 2 og 3 
Nivå: A2 + 

3 
Mandag, onsdag og fredag 
08.15 - 11.30 
 

Timer per uke Spor Dager per uke Dag/klokkeslett 

5 
Spor 2 og 3 

Anbefalt nivå: A1 + 
- 

Inntil 5 timer i uken registreres som 
gjennomførte timer i norskopplæring 

https://helsfyr.oslovo.no/opplaringstilbud/norskopplaring/nettkurs/



