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Post adresseres til Ullensaker kommune - ikke til enkeltpersoner 

Forkurs til fagbrev i helse- og oppvekstfag for voksne 
minoritetsspråklige august 2019 

 
Ønsker du Fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider, kan dette 
tilbudet være noe for deg. 
 
August 2019 starter Voksenopplæringen for Øvre Romerike opp teorikurs i helse- og 
oppvekstfaget VG1 med de emneområder som er gjeldende i fagplanen.  
 
Kurset kan kombineres med et norskkurs B1 eller inngå i ditt introduksjonsprogram. Teorikurset 
vil være på voksenopplæringen fredager kl. 8.30-12.00, fra 23.august 2019 – 8.mai 2020. 
 
Du vil ha best utbytte av kurset i kombinasjon med en relevant praksis/arbeidstrening eller jobb. 
Hvis du ikke har praksis/arbeidstrening, må dette avtales med din veileder i kommunen/NAV. 
 
På kurset vil du få en innføring i grunnleggende ferdigheter kombinert med yrkesteori fra helse- 
og oppvekstfag VG1. Kurset tilbyr digitale lærebøker på norsk, engelsk, polsk, litauisk, arabisk, 
dari, urdu og somali. Det vil bli gjennomført teoriprøver i emnene. På kurset vil du også få råd og 
veiledning for å kunne gjennomføre privatisteksamen i helse- og oppvekstfag VG1. 
 
Ved endt teorikurs får alle et Kursbevis som dokumenterer gjennomført opplæring. 
 
Forkurset gir mulighet for å starte på veien til fagbrev som privatist i praksiskandidatordningen 
og oppnå kompetansebevis i helse- og oppvekstfaget VG1 for de som tar privatisteksamen. 
 
Hvem kan søke? 
 
Du må ha A2 muntlig og skriftlig og 6 år grunnskole eller mer.  
For søkere i introduksjonsprogrammet vil kurset være en del av programmet og uten kursavgift. 
Alle som søker blir innkalt til obligatorisk intervju. 
 
Påmelding må skje i samarbeid med din veileder i kommunen/NAV.  
Teorikurset må ha 15 deltakere for å starte opp. 
 
Påmeldingsfrist: 24. mai 2019 
 
Påmeldingsskjema og informasjon om kurset, gå inn på hjemmeside: 
https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/voksenopplaringen/voksenopplaringens-
opplaringstilbud/ 
 
Påmeldingsskjema sendes til Voksenopplæringen for Øvre Romerike, PB 470, 2051 Jessheim 
 
Kursavgift inkl. digitale lærebøker kr 13 500,- 
Informasjon om norskkurs: ta kontakt på mail: vo@ullensaker.kommune.no 
 
Kontaktperson for kurset: 
sissel.viken@ullensaker.kommune.no 
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