Voksenopplæring i Vå gsøy
Oversikt over tilbud

Rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver
Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må
gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen blir avsluttet med prøve i norsk
og i samfunnskunnskap.
I Vågsøy tilbyr vi opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, på Vågsøy
opplæringssenter. Vi tilbyr og avsluttende prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven.
For mer informasjon om rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver:
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/

Grunnskole for voksne
Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter.
Grunnskoleopplæring for voksne skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov.

Det kan være mange grunner til at voksne trenger grunnskoleopplæring. Noen har ikke fått
fullverdig grunnskole der de vokste opp, noen trenger ny opplæring på grunn av sykdom
eller skade og noen trenger bedre grunnleggende ferdigheter for å kunne utdanne seg eller
få jobb.
For å ha rett til grunnskoleopplæring, må den voksne




være over opplæringspliktig alder
ha behov for grunnskoleopplæring
ha lovlig opphold i Norge

For mer informasjon om grunnskole for voksne:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/grunnskole/

I Vågsøy er tilbudet om grunnskole for voksne tredelt.
1. Grunnskole for minoritetsspråklig ungdom (GMU)/kombinasjonsklasser

Vågsøy kommune har et samarbeid med Fylkeskommunen, og tilbud om grunnskole for
minoritetsspråklig ungdom (16 – 24 år) blir gitt i kommunar som har dette tilbudet på sin
videregående skole. Dette er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen. Eid og
Flora kommune tilbyr dette til elever fra Vågsøy som trenger dette.
Dette er et alternativ til vanlig grunnskoleopplæring
Alle minoritetsspråklige mellom 16 og 24 som ikke har fullført videregående skole fra før,
kan søke dette tilbudet. Tilbudet er fysisk plassert på en videregående skole, slik at elevene
får være i lag med andre jevnaldrende.
Er du over 16 og mangler grunnskoleopplæring, er kommunen pliktig å tilby dette. I de fleste
kommuner deler en ikke klassene etter alder, slik at en kan risikere å gå i same klasse som
foreldra. Da kan grunnskole for minoritetsspråklig ungdom være et bedre alternativ.
For mer informasjon om grunnskole for minoritetsspråklig ungdom (GMU):
http://www.eid.vgs.no/grunnskuletilbod-for-minoritetsspraaklege.407597.nn.html

2. Grunnskole for voksne
Vågsøy kommune har tidligere hatt et samarbeid med Flora kommune om grunnskole for voksne.
Dette er et tilbud som vi fra skoleåret 2019-2020 vil kunne tilby på Vågsøy opplæringssenter. For å
kunne opprettholde tilbudet, bør det være minst fem søkere som har rett til tilbud om grunnskole for
voksne. Blir det færre enn fem søkere til tilbudet, vil tilbudet kunne bli gitt i Florø

3. Spesialundervisning for voksne

Hvem har rett på spesialundervisning?
De som har rett til grunnskoleopplæring for voksne kan ha rett på spesialundervisning hvis
de




ikke har et tilfredsstillende utbytte av opplæringen
har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike
grunnleggende ferdigheter
har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde vedlike
grunnleggende ferdigheter

Før det fattes vedtak om spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra
PP-tjenesten. Det er viktig at søknadsskjema om spesialundervisning blir sendt inn etter
gjeldende frister. I søknadsskjemaet samtykker man til at PP-tjenesten kan gjøre en
utredning og man samtykker til samarbeid med aktuelle instanser.
For mer informasjon om spesialundervisning for voksne:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/spesialundervisning-for-voksne/
Maler for skoler og skoleiere
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/spesialundervisning-for-voksne/maler-spesialundervisning-for-voksne/

