Matematikk

Matematikk er et fag som mange
elever husker som vanskelig fra
skoletida, men i timene på Tyrili
møter læreren deg på det nivået
du er, og du får repetere og lærer
nytt. Mange elever liker matte
nå! Tilbudet gir deg både
hverdagsmatte og mer
eksamensforberedende trening.

Samfunnsfag

Hver tirsdag morgen er det
samfunnsfag for alle elever.
Her lærer du om samfunnet i dag.
Viktige temaer er sosialisering og
kultur, politikk, demokrati og
globale forhold. Undervisningen
er en blanding av lærerforedrag,
oppgaveløsing, egenskriving og
diskusjoner.

Norsk

Norskfaget er stort, men noe av det
vi fokuserer på å skrive cv, søknad
og formelt brev. Alle må ha en
oppdatert cv når de skal ut i
praksisplass eller arbeid. Men har
noen behov for det, kan de trene
på skriving, lesing eller begynne på
temaer innenfor norskfaget.
Temaer kan være litteratur, språk,
skrive artikler og lignende som deg
til en eventuell eksamen.
Læringsstrategier er noe vi også har
stort fokus på.

Personlig økonomi

Personlig økonomikurs arrangerer
vi for alle elever, da får du både
diskutere holdninger til penger og
pengebruk, og lære ulike verktøy
som kan hjelpe deg i
økonomistyringen.

IKT
Til bruk i arbeidet har alle sitt eget
dataområde. Er du usikker på bruk
av Word, Excel eller hvordan man
finner frem på nettet, får du
opplæring i dette.

Prosjekter og
ekskursjoner
I tillegg til de faste fagene kan vi
ha ulike prosjekter som filmkurs,
kor, dans, språkkurs, digital
fortelling mm.
Ekskursjoner til museer,
Eidsvollsbygningen og Stortinget
er også faste aktiviteter på
skolen. Vi drar også på teateret
en gang i semesteret. I
forbindelse med dette jobber vi
på skolen med forestillingen i
for- og etterkant av at vi har
vært der.

Andre fag

Har du ønsker innenfor engelsk
eller naturfag, kan vi snakke om
det. I engelsk kan du for
eksempel få repetert det du
tenger i dagliglivet, både muntlig
og skriftlig. Eller du kan få hjelp
til å fordype deg for senere å ta
eksamen.
I naturfag kan det også være
aktuelt med oppfriskning eller å
ta opp enkelte temaer. Vi har for
eksempel hatt kosthold, trening,
ressurs og miljø som temaer.

Rådgiving og
karriereveiledning

Kontaktinformasjon

…………………………………
Som ny elev i Tyrili får du i løpet av en
til to uker snakke med rådgiveren.
Dere går gjennom hva du har av
erfaringer fra før, både når det gjelder
skoletid, utdanning og arbeid. Du tar
en faglig kartlegging i norsk,
matematikk, engelsk og ikt, hvis du
ikke gjort det før. Du får også
karriereveiledning, der dere sammen
ser på planen videre for utdanning og
arbeid.

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Grønland voksenopplæringssenter

Grønland voksenopplæringssenter
Avd. Tyrili-Kampen
Kontaktpers:
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Telefon:
Mail:

Jorunn Sælid
Normannsgata 47,
0654 OSLO
22 19 81 26
jorunn.selid@gronland.oslovo.no

Praksisplass eller jobb?
…………………………………
Ønsker eller trenger du ikke mer
skole, kan en praksisplass være et
alternativ. Dette hjelper "Tett på" deg
med. Har du mange års praksis innen
et fagområde er en realkompetansevurdering en mulighet. Rådgiveren på
skolen og lederen på ”Tett på” hjelper
deg å finne ut hva som kan være det
rette for deg, og hvordan du skal
komme dit.

Eksamen
…………………………………
Vanligvis har vi ikke undervisning som
går fram mot eksamen innenfor Tyrili.
Dette er fordi du tross alt er her i
behandling, og det er mye du skal ha
fokus på.
Ønsker du å ta skolefag som en del av
en utdanning tilbyr vi dette på
Grønland voksenopplæringssenter
avdeling Sentrum. Se egen brosjyre.

Grønland voksenopplæringssenter

Tyrili Kampen og
Tyrili Arena
«Mulighetenes skole»

