Studieforberedende fag og
fellesfagene til yrkesfag
OO

Helse- og oppvekstfag

Matte, norsk, engelsk,
samfunnsfag, historie og
naturfag

Ønsker du å jobbe med mennesker i
forskjellige aldersgrupper og
livssituasjoner? Da kan helse- og
oppvekstfag være noe for deg.

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.

Du kan bli: helsefagarbeider,
ambulansearbeider, barne- og
ungdomsarbeider, apotektekniker,
helsesekretær, tannhelsesekretær,
hudpleier, fotterapeut,
ortopeditekniker og IKTservicemedarbeider.

Design og håndverk,
Art & Design

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 the Art &Design group you will
learn different tequniqes within arts
and crafts. If you want to be creative,
learn more about colors, drawing,
design, Photoshop etc. you will
appreciate attending this course.

Det gis tilrettelagt og individuell
undervisning i VG1(alle) og VG2
Helsefagarbeider og barne- og
ungdomsarbeider.

Musikk/Music
Er du glad i musikk? Har du lyst til å
synge eller lære å spille? Vi tilbyr
delgrunnkurs i musikk og jobber
innenfor tre hovedområder:
1. Komponere; tekstskriving,
melodiskapning og musikkproduksjon.
2. Musisere; Kor, Band, Gitargruppe,
enetimer (piano, saksofon osv.)
3. Lytte; digitalt og auditivt.
Are you a music lover? Do you want to
learn to sing or play an instrument?
We have lessons in music where we
work with three main areas:
1. Compose; Singing and Songwriting,
Digital composition.
2. To make music; Choir, Band, Guitar
group and Individual tuition
3. Listening skills;Digital and auditory
lessons.

Restaurant- og matfag

Er du interessert i kosthold og
ernæring? Liker du å tilberede og
servere mat? Da er restaurant- og
matfag kanskje noe for deg.
Du kan bli: kokk, institusjonskokk,
servitør, baker, konditor, pølsemaker,
kjøttskjærer, slakter, butikkslakter,
fagarbeider i sjømatproduksjon eller
industriell matproduksjon.
Det gis tilbud om undervisning i noen
av programfagene på VG1 og noe
praksisopplæring.

Andre kurstilbud
Ved behov og etterspørsel kan det gis
et tilbud i andre fag. Som for f.eks.:


Botrening med fokus på hygiene,
billig og ernæringsrik mat,
budsjett, kommunikasjon og
struktur i hjemmet.



Yrkesforberedende kurs knyttet
opp til kantinefaget med praktiske
øvelser. Vi fokuserer på
arbeidsmiljøloven, rettigheter og
plikter i arbeidslivet, skatt og
«svart» arbeid, etiske dilemmaer,
jobbsøking og jobbintervju.

English 1 & 2
English 1
English for those who speak very little
or no English at all.
Basic conversation skills.
English 2
Can you understand some English but
have trouble asking or answering
questions. Communication skills:
speaking, listening, reading and writing

Norskkurs 1 & 2
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.

Computer 1 & 2 and Photoshop

The computer groups are for students
who want to improve their computer
skills. There are two different choices:
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.
We also offer a course in Photoshop.
You will gain basic skills in the
programme.

Oppfølging og rådgiving
Skolen har egen oppfølgingsleder
og rådgiver som hjelper og støtter
den enkelte elev i å legge
forholdene til rette for å kunne
gjennomføre skolen.
Oppfølgingsleder samarbeider med
hjelpeapparatet i saker som angår
elevenes livssituasjon. Rådgiver
hjelper til å planlegge utdanning.

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Grønland voksenopplæringssenter

………………………..……

Karriereveiledning
Er du usikker på hva du vil jobbe
med, kan du ta kontakt med
rådgiver, som kan tenke høyt
sammen med deg og hjelpe deg
noen skritt på veien 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:
Rådgiver
Hilde Bolle: 22 80 34 54
Send påmeldingslapp

Grønland voksenopplæringssenter

Avd. Grorud
«Mulighetenes skole»
Skolen i Bredtveit fengsel er nok en litt annerledes
skole enn det du kjenner fra før. Undervisningen
foregår i små grupper og du får tett oppfølging av
lærer. 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.

