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Pressemelding – 09.01.2014 
 

Samarbeidsavtale mellom NAV Oslo og Oslo VO Helsfyr om enestående 

yrkesfaglig tilbud signert 
 

Onsdag 8. januar signerte avdelingsdirektør for arbeid og kommunikasjon Liv Ellingsæter og 

fungerende rektor ved Oslo VO Helsfyr Torunn Thomassen en samarbeidsavtale om et 

enestående yrkesfaglig tilbud på Oslo VO Helsfyr for minoritetsspråklige voksne. Avtalen er en 

viktig milepæl for videre samarbeid om gode utdanningsløp for denne gruppen. 

 

Oslo VO Helsfyr har utviklet en ny modell for yrkesfaglig utdanning for minoritetsspråklige 

voksne. Elevene får språk- og læringsstøtte i fagopplæringen. Dermed lærer de både språk og 

fag bedre. Modellen er videre basert på et utdanningsløp nært integrert med praksis. Elevene er 

lærlinger allerede i år 1. Praksis understøtter språklæring og gir en praktisk vinkling inn i 

programfagene.  

 

Oslo VO Helsfyr har utviklet modellen over en fireårsperiode gjennom statlige prosjektmidler 

fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. I klassen med helsefagarbeidere som 

startet høsten 2009 har de første elevene tatt sine fagbrev og fått fast jobb. Denne klassen var 

støttet gjennom "Krafttaket for norskopplæring". Med støtte fra Utdanningsdirektoratet startet 

Oslo VO Helsfyr høsten 2011 en klasse i barne- og ungdomsarbeiderfag. Denne klassen er nå i 

sitt tredje år. For begge disse klassene har Oslo VO Helsfyr hatt samarbeid med NAV om blant 

annet rekruttering og støtte til livsopphold. Høsten 2013 ga Utdanningsetaten i Oslo kommune 

grønt lys for å starte en ny klasse i barne- og ungdomsarbeiderfag. Denne klassen er nå i gang 

med teori og praksis, alle elevene har fått lærlingekontrakter. Avtalen med NAV sikrer et 

samarbeid rundt denne klassen med intensjon om et videre samarbeid om nye klasser etter 

samme modell. Avtalen er derfor en viktig milepæl for arbeidet med å tilby gode 

utdanningsmodeller for minoritetsspråklige arbeidssøkere. Oslo VO Helsfyr håper å kunne 

starte en klasse innen utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag hvert år, vekselvis med 

programfag Helsefag og Barne- og ungdomsarbeiderfag.  

 

Mer informasjon finnes på www.helsfyr.oslovo.no  
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