Vågsøy opplæringssenter
Eksamensretta grunnskoleopplæring for voksne etter
opplæringslova kapittel 4A-1
Du som er over opplæringspliktig alder og ikke har fullført grunnskole eller tilsvarende
opplæring i minimum 9 år, kan ha rett til grunnskoleopplæring for voksne. Retten
gjelder dersom du ikke har rett til videregående opplæring og du trenger
grunnskoleopplæring. Du må selv søke om dette. Opplæringa gjelder vanligvis de
faga du har behov for, for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Etter at
rektor har mottatt søknaden din, vil du bli innkalt til en samtale med en representant
ved skolen. Til denne samtalen vil du bli bedt om å ta med deg kopier av bekreftelser
på tidligere skolegang. Deretter vil vi ha ei samtale om din kompetanse, slik at vi kan
tilpasse opplæringa etter ditt behov, både når det gjelder omfang og lengde på
undervisninga.

Som elev i grunnskolegruppa ved Vågsøy opplæringssenter, kan du
få undervisning i faga:






norsk
matematikk
engelsk
samfunnsfag
naturfag

Du kan selv bestemme hvor mange fag du vil ta, og kunnskapene og
ferdighetene dine i faga bestemmer hvor lang opplæringstid du trenger. Som elev får
du terminkarakterer i fagene, og du kan ta eksamen etter ett, to eller tre år.
Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.
Opplæringa i grunnskolegruppa følger vedtatt skolerute for Vågsøy kommune.
Undervisninga blir på dagtid på Vågsøy opplæringssenter, fra klokka 08.30 - 14.15,
på mandag til fredag.
Flerspråklige søkere må ha gyldig oppholdsløyve for å få plass.

Postadresse
Vågsøy kommune
Vågsøy opplæringssenter
Postboks 294
6701 Måløy

Besøksadresse:
Gate 1, Måløy Brygge 2. etasje
6700 Måløy

E-post
stephan.lexau@vagsoy.kommune.no
Telefon
57 84 51 11

Vågsøy opplæringssenter
Se også:


Grunnskule for vaksne

Realkompetansevurdering
Du som har rett til opplæring, kan også ha rett til å bli realkompetansevurdert,
dersom du ønsker det. Realkompetansevurdering er et tilbud om å få prøvd
kunnskapene dine og få godkjent det du kan, i forhold til kravene læreplanen stiller.
Som voksen kan du gjennom kurs eller arbeid ha tilegna deg kunnskap som fullt eller
delvis dekker krava i læreplanen for den opplæringa du ønsker.
Realkompetansen din kan dokumenteres og godkjennes som likeverdig med hele
eller deler av opplæringa. Du trenger ikke opplæring i de faga eller delene av faga
som er godkjente. Realkompetansevurderinga er gratis for voksne med rett til
opplæring.
Se også:


Retningslinjer for realkompetansevurdering

§ 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskulen sitt område
Hvis du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet for voksne, har du rett til spesialundervisning. Dersom du har
særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende
ferdigheter, har du rett til slik opplæring.
Se også



Opplæring spesielt organisert for voksne
Informasjon om voksenopplæring
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