VOKSENOPPLÆRING

FAGBREV BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis opplæring
fra og med det året de fyller 25 år.

Har du interesse for å arbeide med barn og ungdom og har minst 2 års erfaring
med dette, og et ønske om å oppnå fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, kan
dette tilbudet være noe for deg.

Fylkeskommunen har ansvaret for å gi opplæring til voksne på videregående
skoles nivå. Opplæringen skal bygge på den enkeltes formal- og realkompetanse
og vil kunne bli vesentlig kortere enn et ordinært opplæringsløp.

Det kreves at du består en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen i barne- og
ungdomsarbeiderfaget. Opplæringstilbudet i studieverkstedet omfatter
teoriopplæring på Vg1 og Vg2 nivå som avsluttes med den tverrfaglige eksamen.
Det kreves også at du kan dokumentere 60 måneders praksis før du kan melde
deg opp til fagprøven.
Fra 2013 ble det innført nye forskrifter som sier at du ikke trenger praksis fra hele
barne- og ungdomstrinnet. Det holder at du har praksis fra barnehage.

STUDIEVERKSTED
All opplæring spesielt organisert for voksne, er lagt til studieverksted ved et
utvalg videregående skoler i Troms. Studieformen innebærer at deltakerne i stor
grad arbeider i grupper med oppgaver som det gis faglig veiledning på. Det gis
forelesninger i utvalgte emner, og innen enkelte fagområder er opplæringen også
knyttet opp mot nettressurser.
I studieverkstedet blir det før oppstart arrangert innføringskurs for alle
deltakerne. Studieveiledere bistår deg i studieteknikk og bruk av IKT og inkludere
deg i en studiegruppe. Studieveilederen hjelper deg med å lage framdriftsplan,
finne litteratur og læringsressurser og sørger for utlån av lærebøker m.m.
Studieverkstedmodellen gir mulighet for at deltakere og veiledere kan møtes
både fysisk og på internett via e-læringsplattformen Fronter.

Opplæringstilbudet i studieverkstedet omfatter teoriopplæring på Vg1/Vg2 nivå
og innholdet opplæringa er:
 7 forelesninger over 1 år på ettermiddagstid over lyd/bilde
 6 gruppeoppgaver med veiledning + prøveeksamen

REALKOMPETANSEVURDERING
Realkompetanse er all formell og uformell kompetanse en person har tilegnet seg
gjennom utdanning, kurs, yrkeserfaring og annen erfaring.
Vurderingen av den enkeltes realkompetanse danner grunnlag for
opplæringsløpet. Alle som ønsker å starte på voksenopplæring, bør derfor få
vurdert sin realkompetanse og for de som ikke har en voksenrett må ha en
praksisgodkjenning. For de som har rett til videregående opplæring, er
realkompetansevurdering gratis, mens de uten rett må betale en egenandel.
Søknad om vurdering av realkompetanse og opptak gjøres elektronisk på

www.vigo.no
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Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter kurs, tidligere utdanning og
praksis.

KONTAKTINFORMASJON
Troms fylkeskommune
Postboks 6600
Utdanningsetaten
9296 Tromsø
e-post: postmottak@tromsfylke.no
Telefon 800 33 900
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