
Musikkurs 2
Dette er et samspillskurs for de som har spilt litt før.
Deltakerne kan lære trommer, bass, gitar, piano og
sang. Vi øver inn kjente låter og spiller sammen.
Kurset blir tilrettelagt etter individuelle ønsker. 

Musikkurs 3
Musikkurs 2 er for nybegynnere. Her kan du komme
uten å ha spilt før. Vi jobber mest med gitar/bass,
men vi kan også ta med andre instrumenter på veldig
enkelt nivå.

  Musikkproduksjon
Lær å lage beats og produsere musikk på Mac i
musikkprogrammet Ableton Live. Kurset passer for
både nybegynnere og mer erfarne. Kurset varer i 8
uker.

Musikk (vgs) (gitar)
Musikk vgs er for de mer erfarne gitaristene som
ønsker mer innføring i musikkteori, improvisasjon og
sjangerforståelse. Gjennom kurset får du også
muligheten til å ta musikkeksamen på videregående-
nivå. 

Norskkurs
Norskkurset er for deltakere som skal fortsette å bo i
Norge, eventuelt sone lenge i Norge og derfor
trenger å lære mer norsk. 

The Norwegian groups are for students with a desire
to learn Norwegian and who will continue to live in
Norway.

Oslo

English
In the English groups you can learn English at
beginner level. The focus is on basic communication
skills.

English for beginners 1
For students who know no English, or only a few
words.

English for beginners 2
For students who know a few words and phrases of
English, and understand simple questions, but don't
know how to answer or express their needs. 

Other courses for international students:
music production, music, barber/hairdresser,
making food in the kitchen, yoga.

Avd. Oslo fengsel

Skolen i Oslo fengsel er nok en annerledes skole
enn du kjenner fra før. Undervisningen foregår i
små grupper og du får tett oppfølging av lærerne.
Ønsker du å søke skole, må du fylle ut et
søknadsskjema og levere det til betjent eller
rådgiver. Vi håper du søker og ser fram til å bli kjent
med deg! 

If you want to attend school you must hand in a
note of application to the guard. They will give it to
the school adviser.

Grønland voksenopplæringssenter

Økonomi og ledelse
Ønsker du å utvikle din kompetanse til å drive
selvstendig næringsvirksomhet, være leder og
prosjektledelse? I kurset er vi innom alle disse
temaene. Ulike læreplanmål fra salgsfaget vil bli
benyttet med fokus på drift og lønnsomhet, salg og
markedsføring samt kommunikasjon og relasjoner. 



"Andre tjenester"
Usikker på hva du skal gjøre videre? Ta kontakt med
skolen for et møte med en karriereveileder fra
Karriere Oslo.

Skolen kan hjelpe med realkompetansevurdering.

Det kan være mulig å fortsette påbegynte studier
hvis det er mulig å gjennomføre praktisk.

 

 

IKT data
Dataopplæring i grunnleggende datakunnskaper
(Windows), MS Office-produkter (WORD, Excel,
PowerPoint), samt programmering i Python. Digital
kompetanse er ferdigheter, kunnskap, kreativitet og
holdninger.

Restaurant- og matfag
Ved å velge Restaurant- og matfag har du mulighet til
å starte på en utdannelse som kan lede deg mot
fagbrev innen dette området. På skolen tilbyr vi alle
programfagene innen VG1 og VG2. Undervisning med
innslag av praktisk arbeid. Kontaktinformasjon

 
Videregående skole, realkompetansevurdering og

kurs:
Rådgiver Ellen Øverlie 
Tlf: 23 30 19 71/19 67

 
Musikkurs:

Rådgiver Venja Ruud Nilsen 
Tlf: 23 30 19 71/19 67 

 
"G26" Oppfølgingsklassen

Tlf: 22 64 41 00
 

Karriere Oslo
Tlf: 23 47 00 00 

 
Mail: postmottak@osloskolen.no

 

For andre spørsmål, kontakt:
 

Rektor Aina Weidal
Mobil: 91 33 03 55

Mail: aina.weidal@osloskolen.no
 

Ass. rektor Lise Løndal
Tlf: 23 30 1971/19 67

                        Mail: lise.londal@osloskolen.no

"Food" kurs
Over 8 uker skal du få lære deg og lage deilig og
næringsrik mat. Råvarer/HMS/
økonomi/kultur/ernæring. 

Over 8 weeks you will learn and cook delicious and
nutritious food. Raw
materials/HSE/economy/culture/nutrition.  

Frisørkurs
Liker du å jobbe kreativt og med mennesker, kan frisørkurs
være noe for deg. Her vil du lære enkelte deler av frisørfaget,
eller ta formell utdanning i alle deler av faget. Kurset er
praktisk, med noe teori. 

Norsk                                                
Engelsk
Matte
Samfunnsfag
Historie

Videregående skole og fellesfag 
Hos oss kan du ta fag for yrkesfaglige og 
 studieforberedende studieprogram. Dette er spesielt
aktuelt for deg som har begynt på videregående,
men mangler et eller flere fag. Det kan også passe for
deg som har over fem års arbeidserfaring. 

 

Yoga
RøverRadion
MIFF - Musikk i fengsel og frihet

Til Info
Andre tilbud (noen av disse tilbys ikke kontinuerlig):


