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ELEV HOS AVD. HELSE OG OPPVEKSTFAG
•

•

•

•

En elev har søkt om retten til gratis utdannelse via fylket (Voksenopplæringen) og fått
innvilget dette. Etter søknadsprosess og godkjennelse er det fylket som melder
personen på som elev i de fagene personen trenger.
En elev får låne lærebøker av skolen, disse blir utlevert første skoledag. Eleven vil
også ha tilgang til skriveprogrammer og hjelpeprogrammer via sin bruker hos
Rogaland fylkeskommune.
Samt få mulighet til å kjøpe pc til redusert pris via Voksenopplæringen, Les mer om
PC-ordningen. En elev kan bli satt opp til å ta to forskjellige eksamen når en tar Vg2 en lokal Vg2 eksamen og en Praksiskandidat eksamen på Vg3 nivå.
Som elev på Vg2 Helsearbeiderfag og Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag får en
standpunktkarakter og eksamenskarakter. Vg2 eksamen tas her på skolen.
Obligatoriske innleveringer kreves for å oppnå både standpunkt karakterer og for å
kunne gå opp til eksamen.
Noen skal også ta Vg3 praksiskandidat eksamen.
Som elev på Vg1 Helse og oppvekstfag får en bare standpunkt karakter i
programfagene. Det er ikke eksamen på Vg1. Obligatoriske innleveringer kreves for å
oppnå standpunkt karakterer.

Se mer informasjon her - https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-ogopplaring/opplaring-som-voksen/videregaende-opplaring-for-voksne/
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FORVENTNINGER TIL DEG SOM ELEV
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Møte presist til undervisningen. Blir du forsinket til undervisningen forventes det at du
gir beskjed til deltakerkontakten din.
Skal du ha Yrkesfaglig fordypning Vg1 (YFF) så betyr dette at du skal ta dette i tillegg
til evt. andre fag du er meldt på for eksempel. Barne- og ungdomsarbeiderfag.
Skal du ha Yrkesfaglig fordypning Vg2 (YFF) i tillegg til programfagene på Barne- og
ungdomsarbeiderfag Vg2 eller Helsearbeiderfag Vg2, betyr dette at du skal ut i bedrift
og jobbe.
For å kunne få gjennomføre YFF må en dokumentere at en ikke er smittebærer av
Tuberkulose eller MRSA, dette gjøres ved å fylle ut og signere en egenerklæring før
oppstart (den blir sendt til deg hvis du skal ta YFF).
Viser det seg at en har svart ja på ett eller flere spørsmål, må en dokumentere negativt
resultat.
Vi gjør oppmerksom på at det også er krav om gyldig politiattest i forbindelse med
YFF.
En vil få tilsendt egen informasjon hvis en skal ha YFF Vg2.
For å kunne ta YFF må en i tillegg kunne jobbe turnus (dag/ aften) i 15 dager,
minimum 3 dager i uken, aller helst fire dager i uken. YFF tas i en bedrift valgt av
Studentkoordinator.
Det er veldig viktig med punktlig oppmøte når en er ute i praksis. Husk at det er i
denne sektoren en skal jobbe/søke jobb i senere.
Være til stede i undervisningstimene, mobiler og annen kommunikasjon redskap skal
være avslått. Legetimer, tannlegetimer, Nav avtaler, kjøretime osv. legges til før eller
etter skoletiden ikke midt i skoletiden.
Har gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig. Ellers vil det bli vanskelig å
følge undervisningen og gjennomføre utdannelsen, en vil da bruke opp sjansen til å få
gratis utdannelse. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at en har gode norske språk
kunnskaper og at en følger Voksenopplæringen sine anbefalinger og å evt. tilegne seg
mer norsk kunnskaper før oppstart.
Har pc og generell datakunnskap for å gjennomføre studiet.
Arbeide strukturert og i henhold til veiledningen som blir gitt av deltakerkontakt.
Følge med på informasjon som blir lagt ut på It’s Learning hver dag.
Holde avtaler gjort med deltakerkontakt.
Levere oppgaver innen gitte frister samt møte til vurderingssituasjoner i klasserommet.
Dersom en må utsette opplæringen (pga. sykdom eller personlige årsaker) må dette
formidles til deltakerkontakt eller kontoret. En evt. sykemelding/legeerklæring må
sendes til kontoret så snart som mulig. Blir ikke sykemelding/legeerklæring fremlagt
kan en miste retten til videre undervisning.
Ny kontaktinfo som E-post, adresse og mobil må straks endres i Visma Inschool eller
meldes skolen skriftlig.
Etter Folkeregisterloven er du pliktig til å melde om flytting til skattekontoret.
§ 6-1.Flyttemelding
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PRAKTISK INFORMASJON
KANTINE OG KAFFE/TE
Muligheter for å kjøpe mat i kantinen fra kl. 11:00 til kl. 13:00 alle hverdager.
SKOLEBEVIS
Skolen skal bytte leverandør av skolebevis og kommer til å benytte seg av applikasjonen
Pocket ID fra og med høsten 2021. Mer informasjon kommer senere.
PARKERING
Det er ikke parkering for bil for elever på skolens område, parkering på skolen område vil
medføre parkeringsbot!
Vi har sykkel og MC parkering tilgjengelig for elever.
PC-ORDNING
Voksne elever som Voksenopplæringen i Rogaland fylkeskommune (RFK) har meldt på kurs,
har anledning til å kjøpe bærbar datamaskin til bruk i opplæringen. Voksne med voksenrett
kan kjøpe subsidiert PC gjennom Atea.
• Kjøpe billigere bærbar pc for skolearbeid
• Må ha voksenrett
Se mer informasjon om hvordan en kan bestille pc her - https://www.rogfk.no/varetjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/elev-pc-og-ikt/pc-ordningen/voksne/
LOKAL VG2 EKSAMEN FOR ELEVER
Som Elev skal en opp til en lokal Vg2 tverrfaglig eksamen (så sant ikke annet er avtalt med
veileder hos Voksenopplæringen)
For å kunne ta lokal Vg2 eksamen må en først ha oppnådd standpunkt karakterer i program
fagene som Voksenopplæringen har meldt en på.
Eksamen går over 3 dager, 2 dager med forberedelser og 1 dag for fremlegg i grupper,
deretter individuell samtale med deltakerkontakt og ekstern sensor.
Elever kan også få beskjed om at de må melde seg opp til Vg3 eksamen i tillegg til Vg2
eksamen.
Denne eksamen tas ikke på skolen. En vil få mer informasjon om dette av deltakerkontakt.
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PRAKSISKANDIDAT EKSAMEN (VG3)
Som elev har du selv ansvar for å melde deg opp til praksiskandidat eksamen (hvis du skal ha
den) samt betale for den hvis du skal ha Vg3 eksamen i tillegg til lokal Vg2 eksamen.
https://privatist.inschool.visma.no/
Denne eksamen tas ikke hos oss
Tilbakebetaling av utgifter ved privatisteksamen (praksiskandidateksamen)
Hvis du har fått tilbud om opplæring gjennom voksenopplæringen i Rogaland
fylkeskommune, kan du søke om å få eksamensavgift for privatisteksamen tilbakebetalt.
Frister for å søke om refusjon er:
15. februar for eksamen som blir tatt samme vår.
1. oktober for eksamen som blir tatt samme høst.
Du kan kun søke om refusjon for første gangen du tar eksamen i faget.
Hvordan søke om å få tilbakebetalt?
Du må fylle ut søknadskjemaet og legge ved kvittering for innbetalt eksamensavgift.
Søknadskjema om refusjon av eksamenavgift (PDF, 119 kB)
Ferdig utfylt skjema og kvittering sender du digitalt i eDialog eller som brev til:
Rogaland fylkeskommune
Voksenopplæringen
Postboks 767
4004 Stavanger
Det blir ikke blir refundert eksamensavgift for søknader som er poststemplet etter at
søknadsfristene er gått ut.
Normalt får du tilbakebetalt innen 1. april eller 1. november samme år.
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LÅNEKASSEN
Lånekassen
Utdannelsen er godkjent av Lånekassen, og du kan søke om støtte - Søke Lånekassen
Viktig!
Du må søke riktig lærested – Stavanger Offshore tekniske skole, videregående opplæring
I søknaden velger du utdanning - Videregående for voksne, yrkesfag

OBS!
(velger du feil lærested eller utdanning vil søknaden bli avvist)
Om du får støtte avhenger av studiebelastning, inntekt og formue.
Forutsetning for utbetaling fra Lånekassen er at du er aktiv på kurset og på It’s Learning for
perioden støtten skal utbetales.
Du må ha vært pålogget faget på It’s Learning etter 1. august for høstsemesteret og etter 1.
januar for vårsemesteret for at vi kan registrere deg som møtt (aktiv student)
Husk at du må logge på via pc for at det skal bli registrert, logger du deg inn via mobil,
nettbrett o.l blir ikke innloggingen registrert.
Vi kan selvsagt ikke garantere at du får innvilget søknaden din.
Har du spørsmål angående Lånekassen må du ta kontakt med
avd. Kalhammeren på vosots@skole.rogfk.no ikke avd. helse- og oppvekstfag.
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IKT
Registrering av deg som elev
(Gjelder nye elever)
Du vil få en SMS fra Rogaland Fylkeskommune for å aktivere deg som elev. Den inneholder
en lenke som du må følge for å få brukernavn og passord.
Fra du får sms har du 24 timer på deg til å registrere deg.
Brukernavn og passord som du får på SMS etterpå kan i tillegg til å logge på It’s Learning
brukes for å logge på det trådløse nettet når du er på skolen (ROGFK) samt for
utskrift/kopiering fra printer på skolen.
Elever som allerede har en bruker, men har glemt passordet klikk her: Glemt passord
IKT
Får du ikke tilsendt SMS eller har problemer med pålogging må du ta kontakt med IKT på tlf:
477 92 416 eller e-post- IT-Sots@skole.rogfk.no
Denne digital læringsplatformen (It’s Learning) brukes for undervisning, her vil det bli lagt ut
viktig informasjon og fagstoff. Brukes også til obligatoriske innleveringsoppgaver.
Viktig at du daglig følger med på informasjonen som blir lagt ut.
For å logge deg på It’s Learning når brukeren din er aktivert,
Klikk her - https://rfk.itslearning.com/ og velge den til høyre «Logg på med RFK» (ikke bruk
den til venstre som heter «Logg på med It’s Learning»)
Vær oppmerksom på at ved bruk av It’s Learning appen på mobil, nettbrett o.l kan det være at
du ikke bli registrert som møtt i systemet, du vil heller ikke ha tilgang til alle funksjonene som
vi bruker i It’s Learning, derfor anbefaler vi at du bruker Pc for å logge på og jobbe i It’s
Learning.
Her finner du svar på det meste som gjelder IKT, her kan du laste ned diverse programmer
som for eksempel Office programmer, du kan også ordne med nytt/glemt passord, fjernhjelp
av IKT osv. IKT hjelp
Trenger du hjelp med brukeren din, nedlastning av programmer, bruk av diverse programmer,
innlogging til It’s Learning, osv. tar du kontakt med IKT:
IT-Sots@skole.rogfk.no - IKT hjelp på kveldstid
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UTFORDRINGER PÅ SKOLEN?
Alle har en Deltakerkontakt som kan hjelpe dere, enten dere:
•
•
•
•
•
•

Har dokumenterte lærevansker
Har mistanke om lese-/ skrivevansker
Trenger andre læremidler
Sliter med opplæringen.
Føler deg mobbet på skolen
Har andre utfordringer med opplæringstilbudet.

Hvem som er deltakerkontakten din, vil stå i velkomstbrevet du får av skolen før oppstart.
VOKSENOPPLÆRINGEN HOS ROGALAND FYLKESKOMMUNE (IKKE OSS)
Voksenopplæringen (Seksjon for veiledning og livslang læring) har 3 avdelinger i Rogaland Stavanger, Bryne og Karmsund.
Vi som skole er ikke en del av Voksenopplæringen, men vi gir undervisning for de elevene
som Voksenopplæringen melder på.
Får du beskjed om å ta kontakt med veilederen din på Voksenopplæringen betyr dette at du
må ta kontakt med Voksenopplæringen, ikke deltakerkontakten din på skolen eller skolen.
Nedenfor finner du kontakt informasjonen til Voksenopplæringen:
Stavanger
Adresse: Arkitekt Eckhoffsgate 1, Stavanger. Inngang H ("porten") E-post: voksen@rogfk.no
Telefon: 51 51 66 00
Telefontid mellom kl. 10.00 - 14.00.
Åpningstid: kl. 12.00 - 14.00. Vi anbefaler at du avtaler tid på forhånd.
Bryne
Adresse: Forum Jæren, Hetlandsgata 9, Inngang A, 7. etasje, Bryne
E-post voksen@rogfk.no
Telefon: 905 00 373
Karmsund
Adresse: Salhusveien 168, Haugesund
Telefon: 51 92 20 20
E-post voksen@rogfk.no
Telefon: 51 92 20 20
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GRATIS UTDANNELSE (GJELDER FOR DE OVER 25 ÅR)
Du kan ha rett til gratis videregående opplæring fra og med det året du fyller 25 år dersom du:
•
•
•
•
•
•

har fullført norsk grunnskole
har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst ni år og har
engelskkunnskaper på nivå med norsk grunnskole
ikke har fullført videregående opplæring i Norge
har utdanning fra andre land som ikke godkjennes som studiekompetanse eller
yrkeskompetanse i Norge
har gyldig oppholdstillatelse
er registrert bosatt i Rogaland

Du må ha engelskkunnskaper som tilsvarer fullført norsk grunnskole. Vi anbefaler også at du
har norskkunnskaper på B1-nivå i alle fire deler når du starter med opplæring.
For å ta ut retten må du søke videregående opplæring for voksne
i https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo?cmd=VoksenFnrLogin.
KARRIEREVEILEDNING
Dersom du er usikker på hvilken utdanning du bør ta, og ønsker veiledning, kan du ta kontakt
med karrieresenteret hos Rogaland Fylkeskommune
Web: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/karriereveiledning/
MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE
For å ha rett til videregående opplæring må du ha gyldig oppholdstillatelse i landet. I tillegg
må du ha
•
•
•

gjennomført norsk grunnskole eller
gjennomført allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller
tilsvarende realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne,
vurdert av kommunen.

https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/minoritetsspraklige-sokere/a/031040
VENTER PÅ VEDTAK OM OPPHOLDSTILLATELSE
Oppholder du deg lovlig i landet og venter på vedtak om oppholdstillatelse, gjelder følgende:
•
•

Er du under 18 år og det er sannsynlig at du skal være i Norge i mer enn tre måneder,
har du rett til videregående opplæring.
Fyller du 18 år i løpet av et skoleår, har du rett til å fullføre påbegynt skoleår.

Får du avslag på søknaden om oppholdstillatelse, gjelder retten til videregående opplæring
fram til endelig vedtak.
https://www.vilbli.no/nb/nb/rogaland/minoritetsspraklige-sokere/a/031040
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DU KAN HA RETT TIL PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE
Som voksen kan du får generell studiekompetanse ved å bestå de seks fagene som er kravet
i 23/5-regelen; norsk, engelsk, historie, samfunnsfag, matematikk og naturfag. Noen studier
på universitet og høyskole krever andre fag i tillegg, disse må du eventuelt ta på egenhånd.
Les mer om 23/5-regelen på utdanning.no.
HJELP TIL Å FULLFØRE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING (GJELDER FOR DE
UNDER 25 ÅR)

HVA HAR DU RETT TIL?
Du som går et studieforberedende utdanningsprogram, har rett til tre års opplæring på
videregående skole. Er du elev på yrkesfag, har du rett til så mange år som utdanningen tar.
Hvis du skal i lære, er det ofte fire år totalt.
De som tar yrkesfag, får rett til å ta påbygging til studiekompetanse etterpå. Det innebærer
fagene norsk, historie, naturfag og matematikk. Retten gjelder for dem som oppnår
yrkeskompetanse senest det året de fyller 24 år.
Du har rett til skoleplass i det fylket du bor i når du søker. På søknaden på Vigo.no fører du
opp tre forskjellige utdanningsprogrammer i prioritert rekkefølge. Du har rett til plass på et av
disse tre ønskene, men ikke på én bestemt skole.

VIKTIG Å HUSKE PÅ
•
•
•

Ungdomsretten gir deg bare rett til å fullføre videregående opplæring én gang. Når du
har fullført et utdanningsprogram, har du altså ikke lenger rett til plass.
Du kan vente med å begynne på videregående etter ungdomsskolen, eller eventuelt ta
pause fra utdanningen underveis.
Du har rett til å bytte utdanningsprogram underveis, men bare én gang. Da får du
utvidet ungdomsretten, så du kan fullføre det du byttet til.

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-skole/
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PRAKSISKANDIDAT
Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig
yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å
melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift hvis en ønsker
det. Praksiskandidater er voksne som har minst 25 % lengre praksistid i et lærefag enn den
fastsatte læretiden i faget. Praksisen må være allsidig og dokumentert etter en samlet
vurdering dekke de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for Vg3 / opplæring i
bedrift i lærefaget være godkjent av fylkeskommunen før fag- eller svenneprøven kan
avlegges.
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-for-elever-og-privatister/
PRIVATIST
Som privatist så har man ikke krav på noen undervisning i fagene før eksamen. Man er altså
selv ansvarlig for å skaffe seg pensumlister, lærebøker, samt lære seg innholdet i faget.
Det er viktig å være disiplinert og ta ansvar for å lære seg pensum på egen hånd før eksamen.
Noen synes dette er tøft, og velger derfor å kjøpe undervisning i noen eller alle fagene man
skal ha privatisteksamen i.
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/eksamen-for-elever-og-privatister/
PRIVATIST EKSAMEN FOR HELSE OG OPPVEKSTFAG, VG1
Som privatist skal en opp til skriftlig eksamen i hvert programfag. I tillegg skal privatistene
opp til en tverrfaglig muntlig-praktisk eksamen som omfatter de 3 programfagene. Eksamen
blir utarbeidd og sensurert lokalt ved en skole som privatistkontoret har ordnet.
En melder seg opp til eksamen her: www.privatistweb.no
Det er kun mulighet for å ta eksamen 2 ganger i året.
Frist for å melde seg opp til å ta eksamen i juni, er 1.februar
Frist for å melde seg opp til å ta eksamen i desember, er 15.september
VEIEN VIDERE
Her ser du tilbudsstrukturen som er en oversikt over utdanningsprogram og programområder i
videregående opplæring innen helse og oppvekstfag.
www.vilbli.no/nb/nb/no/yrker-og-kompetanser-helse-og-oppvekstfag/program/v.hs/v.hshsf1---/p3
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VEIEN TIL FAGBREV/SVENNEBREV
For praksiskandidater:
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/praksiskandidatprivatist/
For lærlinger:
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-oglarekandidat/fagprove-svenneprove-eller-kompetanseprove/
Fagbrev på jobb:
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/larling-oglarekandidat/fagbrev-pa-jobb/
For mer generell informasjon:
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/skole-og-opplaring/
AUTORISASJON
Autorisasjon som Helsefagarbeider kan du søke om etter at fagprøven er fullført og bestått.
Autorisasjon må du for eksempel ha hvis du skal jobbe innen enkelte avdelinger på sykehus.
Eller ta enkelte fagskoleutdanninger.
Søk om autorisasjon her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-ogspesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens
ETTER BESTÅTT FAGPRØVE
Etter bestått fagprøve kan en ta videreutdanning hos Fagskolen Rogaland.
Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskolen gir en yrkesrettet utdanning
som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide
med virkelighetsnære oppgaver. Studiene skal utvikle reflekterte yrkesutøvere, og gir mange
jobbmuligheter i privat og offentlig sektor. Se mer informasjon på www.fagskolenrogaland.no
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ADMINISTRASJON
Skolens administrasjon (kontoret) kan være behjelpelig dersom du trenger hjelp til /
informasjon om søknadsskjema for permisjon, godskriving og fritak, dokumentasjon,
bekreftelser og ellers annen administrativ oppfølging.
Du kan også henvende deg til servicetorget som du finner i biblioteket området.

Stavanger offshore tekniske skole og Fagskolen Rogaland
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Nå nærmer du deg avd. helse- og oppvekstfag, hold til venstre

Avdeling Helse- og oppvekstfag finner du her, se pil
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KONTAKTINFORMASJON

STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE
Tjuvholmveien 40, 4007 Stavanger
Tlf 489 99 449 – E-post: HO-fagskole@skole.rogfk.no
Telefonen er betjent:
Mandag kl.12.00 -15.00
Tirsdag – fredag kl. 08.00 – 15.00

IKT
Tlf: 477 92 416
e-post: IT-sots@skole.rogfk.no

www.sots.no
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