
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvstudie (avd.A) 
Studieplassene er for dem som ønsker å 
drive med selvstudier på høyskole- eller 
universitetsnivå. Det kreves at du har 
studiekompetanse og har et 
studieopplegg. Hver søknad vil bli vurdert 
av et tverretatlig inntaksmøte. Blir 
søknaden din godtatt der, vil du bli 
innkalt til et intervju. Ta kontakt med 
rådgiver og få en veiledning til søknad om 
studieplass. 

………………………..…………. 
 

Karriereveiledning og 
rådgivning 
Er du usikker på hva du vil jobbe med 
etter løslatelse og ønsker å snakke med 
noen om dette? Da kan du ta kontakt 
med skolen for en time med en rådgiver! 
Vi kan tenke høyt sammen med deg og 
hjelpe deg noen skritt på vei mot et 
karrierevalg. 
………………………………..…. 

 

Realkompetansevurdering 
Med noen års yrkeserfaring innenfor 
samme bransje kan du søke om å bli 
realkompetansevurdert. Kanskje får du et 
kortere læringsløp frem mot fagbrevet. 

………………………………..…. 
 

Praksiskandidat 
En praksiskandidat tar hele utdanningen 
sin i praksis. Praksiskandidater trenger 
ikke fellesfagene for å ta fagbrev. 

…………………………………… 

Kontaktinformasjon  
 
Avd. A:  Ellen Øverlie (2330)1957 
 
Avd. B:  Arne Haug (2330)1970 
 
SEND PÅMELDINGSLAPP 
 

 

Ved å velge dette programfaget kan du få 
arbeid i store og små industribedrifter og 
verksteder for alle typer kjøretøy og 
anleggsmaskiner. Det kan også lede til 
fagbrev innen maritime fag og offshore. 
Det kan være lurt å ha interesse for 
mekanikk og teknikk. Vi tilbyr en innføring 
i sveis, mekaniske fag og elektro. Under-
visningen dekker programfagene i VG 1. 

 

 

 

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 Restaurant og 
Matfag: Kosthold/Livsstil, 

Bransje/Fag/Miljø og Råstoff/Produksjon. 
Undervisningen vil være en blanding av 
teori og praktisk arbeid. 

 

 

 

Ved å velge Service og samferdsel kan du 
få jobber innenfor salg, servicenæringen, 
reiseliv, logistikk  og kontorvirksomhet. 
Kundekontakt er en vesentlig del i de 
fleste yrkene. Bor det en gründer i deg er 
dette utdanningsprogrammet et godt 
valg! Vi tilbyr undervisning i 
programfagene på VG1.  
 
 

 

 

 
 
Bor det en filmskaper eller journalist i 
deg? Medier og kommunikasjon er faget 
for deg som ønsker å jobbe med, eller rett 
og slett bare ønsker å vite mer om, 
medier som aviser, TV, film, og radio. 

We also have a group for English speaking 
students who want to learn about 
producing  small films. 

    Avd. A&B      Service og samferdsel  
   

   Teknikk og industriell     
   Avd. A  produksjon (T.I.P) 

         
  Avd. A&B      Restaurant- og matfag 

Avd. A&B         Studieforberedende fag og fellesfagene til yrkesfag 

Matte, norsk, engelsk, samfunnsfag, historie og naturfag 
 
Ønsker du å fullføre studiekompetansen for å kunne studere på høgskole eller Universitetet etterpå, kan 
du ta en eller flere av disse fagene. Denne linjen er relevant for deg som har startet i videregående skole, 
men som mangler noen fag for å få studiekompetanse, eller for deg som kan dokumentere noen års 
arbeidserfaring.  
 

 

  Mediavitenskap  
 Avd. B Media for international students 



 

 

The English groups are for students with 
a desire to learn English to be able to 
engage in basic communication. 
  
English for Beginners 1 
A suitable group if you know no English 
at all or only a few words 
English for beginners 2 
A suitable group if you know a few 
words and understand some simple 
questions and phrases, but you struggle 
to answer, and to express your needs. 
English advanced level 3 
Only on avd. B 

 

 

Du kan delta i en ukentlig yogaklasse, 
der vi gjør enkle yogaøvelser og øver på 
mindfulness. 
You can participate in a weekly yoga 
class, where we do simple yoga exercises 
and practice mindfulness. 
 

 

 

 
The aim of this course is to introduce the 
candidate to business in general, from 
Business Idea to a running business. 
Through practical learning and doing, 
business skills will be taught. The course 
focuses on presentation techniques, 
creative thinking and business language. 
A thorough introduction to PowerPoint 
is also part of the course. The course is 
held in English. 

The computer groups are for students who 
want to improve their computer skills. 
There are two different choices: 

1. Attending this course you have the 
opportunity to gain basic skills in 
Microsoft Office programmes; Word, 
Excel and PowerPoint. The education 
will be in English. 
 

2. During a period of 8 weeks you will 
gain basic skills in Adobe Photoshop 
(only avd. A).  
 
 
 

 

Norskkursene er for deltakere som skal 
fortsette å bo i Norge og ønsker å lære mer 
norsk. 
The Norwegian groups are for students with 
a desire to learn Norwegian and who will 
continue to live in Norway. 

 
 
 

 
 
Er for deg som ønsker å jobbe praktisk og 
kreativt. Vi tilbyr programfagene på VG 1 
nivå. Ønsker du jobb for eksempel innenfor 
design, frisørfaget eller møbelsnekker er 
dette noe for deg! 
In this course you will learn to make digital 
stories: to write a story about a part of your 
life or a subject that interest you, and make 
a presentation/video   

 

Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Grønland voksenopplæringssenter 

    Avd. A&B      Norskkurs 

Grønland voksenopplæringssenter  

Avd. A og B i Oslo fengsel 
 

«Mulighetenes skole» 
 

 Avd. A&B      English 1 & 2      Avd. A&B      Computer 1 & 2  

Skolen i Oslo fengsel  er nok en litt annerledes skole 
enn det du kjenner fra før. Her på skolen foregår 
undervisningen i små grupper og du får tett 
oppfølging av lærer. Hvis du vil ta eksamen går du opp 
som privatist. Hvis du er under 25 år gir vi deg også en 
mulighet til å jobbe i en entreprenørskapsgruppe. 
Ønsker du å søke skole må du skrive en 
påmeldingslapp og levere til en betjent. Vi håper du 
søker, og ser frem til å bli kjent med deg  

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

 

 Avd. B         Yoga  

      Avd. A&B    Design og Håndverk 
        Art & Design for international students  

  Avd. B         Business for international students 


