
EKSTRAUTGAVE 5-2007    
VOKSENOPPLÆRING  

FULLDISTRIBUSJON 

Storfjord kommune – telefon 777 14 500 – telefaks 777 14 650 

 

 

Storfjord kommune v/Oppvekst og kulturetaten har voksenopplæring som et av sine  
tjeneste-områder. Vi har etablert et forum for koordinering av voksenopplæring, der  
ulike instanser og tilbydere av voksenopplæring i kommunen og regionen, møtes to  

ganger pr. år, vår og høst. Som et resultat av dette samarbeidet, utgir vi for første gang  
en  VO - Mangfolder, der målet er å nå flest mulig innbyggere med informasjon om  

muligheter som fins for deg over 18 år. 
 

Dersom du ønsker mer informasjon om flg. 4 områder, kan du kontakte Elvevoll  
Oppvekstsenter tlf. 77 71 41 00  elvevoll.skole@storfjord.kommune.no eller  

Oppvekstadministrasjonen 77 71 45 00 post@storfjord.kommune.no  
Vi kan og kontaktes vedr. de øvrige tilbudene og vil da være behjelpelig med  

veien videre. 
 

Grunnskole for voksne:  
Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til gratis undervisning.  

Retten gjelder selv om grunnskolen er fullført tidligere. Voksne som ikke har utbytte av 

det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.  
 

Rett til videregående opplæring:  
Voksne født før 1978 som ikke har fullført videregående skole, har rett til gratis  
videregående opplæring. Det kan bety avkortet læringsløpet på bakgrunn av den  

kunnskapen den voksne allerede har. Voksne med rett til videregående utdanning kan få  

vurdert og dokumentert din realkompetanse og utarbeidet karriereplan.  
 

Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere:  
Innvandrere med oppholdstillatelse etter 01.09.05, og som ønsker å søke om  

bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap, må gjennomføre 300 timer opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap.  

 

Annet:  
Rett til utdanningspermisjon  

Arbeidstakere som ønsker videreutdanning, har rett til permisjon i inntil tre år. 
 

 i   fra Storfjord kommune 



post@storfjord.kommune.no 

 

 
Storfjord folkebibliotek  

 
 
 

 
Biblioteket i Storfjord er under utvikling som studiebibliotek, 

og har for tida ikke egne og gode lokaler å tilby til  
gruppesamlinger for studenter. Ta likevel kontakt, så vi kan 

prøve å finne andre løsninger som dekker behovet.  
 

Men biblioteket kan tilby: 
 

· Utlån av bøker og tidsskrifter 
· Innlån av litteratur fra andre bibliotek (fjernlån) 

· Veiledning i litteratursøk 
· Kommunikasjon med bibliotekpersonale via e-post 

 

Kontaktinformasjon: 
 

Storfjord folkebibliotek, Hatteng, 9046 Oteren 
 

e-post: biblioteket@storfjord.kommune.no 
 

tlf. 777 14 680 Marianne Langånes – mobil 47 32 22 74 (p.) 
 
 

 i   fra Storfjord folkebibliotek 



 

 
 

 
FÅ PAPIR PÅ DET DU KAN!  
REALKOMPETANSEVURDERING- NOE FOR DEG? 

 
Mange voksne har rett til realkompetansevurdering og videregående opplæring.  

 

Er du født før 1. januar 1978 og ikke har fullført opplæring på videregående skoles nivå, 
har du rett til gratis realkompetansevurdering og tilpasset videregående opplæring 

(voksenrett)  
 

Arbeidssøkere som er registrert hos NAV og som ikke har voksenrett, kan få dekket  
utgiftene til realkompetansevurdering i samråd med NAV. Det er også mulig å få dekket 

utgiftene til realkompetansevurdering fra arbeidsgiver, fagforening o.l 
 

Hva er realkompetanse og hvorfor kan realkompetansevurdering være nyttig? 
 

Realkompetanse er all den kompetansen som du har skaffet deg gjennom betalt eller  
ubetalt arbeid, gjennom etterutdanning, fritidsaktiviteter og annet. Dette kommer i  

tillegg til den kompetansen du kan dokumentere gjennom tidligere opplæring. Gjennom 
en realkompetansevurdering får du vurdert din kompetanse i forhold til læreplaner i  

videregående skole. Du får mulighet til å veksle inn din realkompetanse i formell  
kompetanse som synliggjøres i form av kompetansebevis. Dette kan du bruke til: 

 

-  bedre jobbmuligheter 
-  lettere å endre arbeidsoppgaver på jobben 

-  enklere å finne fram til evt utdanningsmuligheter 
-  få tilpasset et avkortet skole-/ studietilbud 

 

Fylkeskommunen er ansvarlig for at realkompetansevurderingen  
gjennomføres raskest mulig. 

 

Dersom dette er noe for deg og du ønsker mer informasjon: 
Ring gratis grønt nummer 800 80 500. Er du arbeidssøker, bes du også ta kontakt med 

ditt NAV- kontor. Du vil også finne mer informasjon på nettsiden til  
Troms Fylkeskommune www.tromsfylke.no  under utdanning/ voksenopplæring 

 

Troms fylke er for øvrig pilotfylke for å sette realkompetanse bedre i system overfor  
arbeidssøkere. Dette arbeidet initieres av NAV Troms og Troms Fylkeskommune,  

jf www.nav.no /Troms under prosjekter og forsøk 

www.storfjord.kommune.no 

 i   fra  NAV Nordkjosbotn og Troms fylkeskommune 



 
Det kan søkes om støtte/stipend fra utdanningsforbundet  

sentralt til enkelte videre-/etterutdanninger.  
 

 www.utdanningsforbundet.no  
  

Kommunal informasjon finner du alltid på www.storfjord.kommune.no 

 i   fra Utdanningsforbundet 

 

Fagforbundet  
Storfjord avd. 515  

                       

 

 
SØKNAD OM STIPEND 

 

Det kan søkes lokalt stipend fra Fagforbundet Storfjord til følgende aktiviteter: 
Yrkesfaglige kurs, yrkesfaglige konferanser, etter og videreutdanning. 

For nærmer informasjon, ta kontakt med hovedtillitsvalgt. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fagforbundet har også en sentral stipendordning. 
 

Denne kan benyttes ved: 
 

• Utdanninger ved universiteter og høgskoler  

• Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)  

• Etter og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer  

• Praksiskandidatopplæring  

• Yrkesfaglige kurs 
 

Ta kontakt med Fagforeningskontoret på Oteren (hovedtillitsvalgt)  
dersom du trenger søknadskjema til dette.  

 
Se også www.fagforbundet.no 

 i   fra Fagforbundet Storfjord 


