Tilbud for elever som har søkt individuell vurdering for minoritetsspråklige søkere i alderen 16-19 år med kort botid i Norge
Kravene er nedenfor ikke absolutte, men inngår i en helhetlig vurdering av søkerens ferdigheter.

Veiledende kriterier for grunnskoleopplæring
1-årig grunnskole

2-årig grunnskole

3-årig grunnskole

Intensiv grunnskole*

Krav til nivå i fag

8.-9. trinns nivå

5.-7. trinns nivå

1.-4. trinns nivå

5.-7. trinns nivå

Krav til norskferdigheter

A2-B1

A2

A1 på vei mot A2 eller høyere

A2-B1

Veiledende kriterier for forberedende VG1
Forberedende
Vg1
Krav til
utdanning
Krav til nivå i fag

Minst
tilsvarende 9 år
9.-10. trinns nivå
i de fleste
fellesfag

Forberedende Vg1
med forsterket
engelsk
Minst tilsvarende 9 år
9.-10. trinns nivå, men
elementært til
mellomnivå i engelsk
(begynnernivå, A1,
A2,A2-B1)
A2 eller høyere

Veiledende kriterier for tilbud i videregående opplæring
Forberedende Vg1
med forsterket
matematikk
Minst tilsvarende
9 år
9.-10. trinns nivå,
men 5.-7. trinn i
matematikk

2-årig forsterket
forberedende
Minst tilsvarende
9 år
5.-7. trinn i de
fleste fellesfag

Krav til
A2 eller høyere
A2 eller høyere
A2 eller høyere
norskferdigheter
Alle aktuelle søkere til forberedende Vg1 skal ha minst 9 års allmenn grunnopplæring dersom de har tatt
all utdanning i utlandet. Dette gjelder for søkere fra norskopplæring på Kuben MO.
Når det gjelder søkere fra 10. trinn, må de sammenlagt med utdanning i Norge og i utlandet, ha minst 9
års allmenn grunnopplæring og ligge på et aldersadekvat nivå i de fleste fag. Hvis ikke, bør de få tilbud
om grunnskoleopplæring. Alle aktuelle søkere til forberedende må ligge på minst A2-nivå i norsk. Søkere
kan ligge på B1 og ha behov for forsterket engelsk, forsterket matematikk eller 2-årig forsterket.

Studiespesialisering for Ordinære
minoritetsspråklige
programområder
Krav til utdanning

Minst tilsvarende 9 år

Minst tilsvarende 9 år

Krav til nivå i fag

9.-10. trinns nivå, men
kan være på
elementært nivå i
engelsk
B1 eller høyere

9.-10. trinns nivå

Krav til
norskferdigheter
Krav til karaktersnitt
fra 10. trinn

B1 eller høyere

Komprimert
studiespesialisering for
minoritetsspråklige
Fullført og bestått VGS
fra utlandet som ikke
gir studiekompetanse i
Norge
Allerede dokumentert
gjennom vitnemål fra
utlandet
B1 eller høyere

Ca. 3,5 karakterpoeng i
realfag og/eller
samfunnsfagene

Mer norskopplæring
Søkere i alderen 16-19 år med under 10 måneders norskopplæring og ikke oppnådd A2-nivå, henvises til mer norskopplæring ved Kuben MO. Disse kartlegger vi normalt sett ikke fordi de går rett til Kuben. Hvis de
likevel dukker opp er det som regel fordi det er usikkerhet knyttet til elevens nivå. Da kartlegger vi og gir en anbefaling om tilbud. Det kan også være andre søkere som har behov for mer norskopplæring. Søkere i
alderen 20-24 år som ikke kvalifiserer for ordinært Vg1 på bakgrunn av manglende norskferdigheter, skal til Oslo VOs Servicesenter for å melde seg opp til norskopplæring for voksne. De får ikke plass i
norskopplæringstilbudet på Kuben. Søkere i alderen 20-24 år som ikke er kvalifisert for ordinært Vg1 på bakgrunn av manglende faglige ferdigheter i andre fag, kontaktes av Helsfyr voksenopplæringssenter som gir
disse søkerne tilbud om grunnskoleopplæring.
* Intensiv grunnskole: Målgruppen for dette tilbudet er søkere som trenger 2-årig grunnskoleopplæring, men som kan korte ned løpet ved å få mer opplæring enn andre i løpet av skoleåret. Skolestarten er to uker før
ordinær skolestart. Elevene får lørdagsundervisning ca. annenhver lørdag og undervisning i noen ferier. Tilbudet passer for søkere som har: høye ambisjoner, mulighet til å prioritere skolegang, god progresjon, god
arbeidsevne, lite fravær, god orden.

Søknadsprosessen

Møte med rådgiver på
skolen

Søkeren mottar tilbud om skoleplass ved ett av følgende tilbud

Søke om skoleplass etter
individuell vurdering for
minoritetsspråklige elever
-

Grunnskoleopplæring
Norskopplæring
Forberedende Vg1
Forsterket forberedende to år (ikke sikkert)
Forsterket forberedende med engelsk
Forsterket forberedende med matematikk
Studiespesialisering for minoritetsspråklige
Komprimert studiespesialisering for minoritetsspråklige
Vg1 ordinært løp

Søke om skoleplass etter
ordinært opptak
-

Innen 1. mars

Innen 1. februar

Hersleb, Holtet, Rosenhof og Ulsrud
Kuben Vgs. avd. Ullevål
Kuben Vgs.
Hellerud vgs. (ikke sikkert)
Oslo Handelsgymnasium
Oslo Handelsgymnasium
Oslo katedralskole, Hartvig Nissen, Kongshavn og Hellerud Vgs.
Elvebakken Vgs.

Søkeren mottar innkalling til kartlegging ved
Språksenteret i posten og på SMS.*
-

Innkalling 1: Gruppekartlegging
Innkalling 2: Individuell samtale

‘

Inntakskontoret fatter
vedtak om skoleplass

Søkeren takker ja til
tilbudet

Svar sendes ut i juni.

Svarfrist er 8 dager
etter inntaksdato

Søkeren takker nei til
tilbudet

Gruppekartlegging (4 timer)
-

Norsk og engelsk: Lese-, lytte- og
skriveferdigheter
Matematikk

Gruppekartleggingen blir gjennomført i
Silurveien 2 i UiOs eksamenslokaler

Individuell samtale (1 time)
-

Muntlige ferdigheter i norsk
Sentrale tema i naturfag og
samfunnsfag
Denne samtalen foregår på
Språksenteret

Søkeren får tilsendt
pedagogisk rapport per
post fra Språksenteret

Inntakskontoret får tilsendt
pedagogisk rapport med
anbefaling om
opplæringstilbud fra
Språksenteret

Skolestart
19. august
2019

Søkere som kan dokumentere minst 9-årig grunnskole
fra hjemlandet har rett til plass på Vg1 ordinært løp
dersom de ønsker det. Ved å takke nei til tilbud om
skoleplass etter individuelt inntak for
minoritetsspråklige elever vil søkeren måtte søke
gjennom ordinært opptak. Søkeren vil da konkurrere
om skoleplass på lik linje med alle søkere som har som
søkt gjennom det ordinære opptaket.

Språksenteret
utformer pedagogisk
rapport
* Ved behov kan søkere bli innkalt til individuell kartlegging med tolk. Da vil gruppekartlegging og
individuell samtale bli slått sammen og søkeren vil kun få en innkalling.

