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Kort om Oslo VO Sinsen

Vi har cirka 1600 deltakere og 90 ansatte
Deltakerne er fra 25–60 år
Ca. 70 ulike morsmål er representert 
Skolens åpningstid er fra 08.00–21.30
Studieverksted med veiledning Studieverkstedet ligger i underetasjen og 
har åpningstid mandag–torsdag kl.8:30–18:00 og fredag kl.8:30–15:00
Kantine
6 rådgivere med ansvar for ulike studieretninger
Skolen har en egen resepsjon. Tlf 23 46 67 00. 
Ofte stilte spørsmål
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http://https/sinsen.oslovo.no/for-deltakere/inntak-og-radgivning/vare-radgivere/
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Samarbeidsskoler

 Kuben videregående skole 
 Etterstad videregående skole
 Hersleb videregående skole
 Ullern videregående skole
 Stovner videregående skole

Undervisning i programfag foregår på samarbeidsskolene onsdag, torsdag 
og fredag
Undervisning i alle fellesfag foregår på Oslo VO Sinsen
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Skolestart og oppmøte

Skolestart er i uke 33. Følg timeplanen! Du skal bare møte opp på de dagene 
du har undervisning. Se nøye på timeplanen din for informasjon om tidspunkt 
og hvilket rom du skal møte.

Vi gjør deg oppmerksom på at du må møte første uken for beholde plassen 
din. Hvis du ikke kan møte første uken, men ønsker å beholde plassen, må du 
gi beskjed til Oslo VO Sinsen om dette på e-post: 
postmottak.sinsen.oslovo@osloskolen.no 

For mer info om åpningstider, se skolens nettside: sinsen.oslovo.no
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Fag du trenger for å begynne som lærling eller 
få autorisasjon 

Programfag og yrkesfaglig fordypning

Norsk

Engelsk

Matematikk

Naturfag

Samfunnsfag

Praksiskandidatordningen
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https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/praksiskandidat


 

Forventninger du kan ha til skolen

Trygt, forutsigbart og godt læringsmiljø med engasjerte lærere

Tilpasset opplæring – du plasseres i grupper etter det faglige nivået du er 
på i fellesfagene

Periodeplaner med tydelige læringsmål i alle fag

Tilbakemeldinger – hva bør du jobbe med for å forbedre deg
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Forventninger til deg som deltaker

Skolen forventer:

At du deltar på undervisnings- og vurderingssituasjoner

At du leverer inn avtalte elevarbeider 

At du er aktiv i timene, bruker læringsplattformer der blant annet planer, 
informasjon, fagstoff og dine vurderingsoversikter ligger  

At du bidrar og tar medansvar for et godt læringsmiljø
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Vet du at…?

Det kreves mye egeninnsats av deg, du må møte på undervisning og i 
vurderingssituasjoner.

Karakterene 1, IV (Ikke vurdering) og fravær 
 Alle programfag på Vg1 må være bestått for å gå videre til Vg2

 Det samme gjelder for deltakere som går på 2-årig norsk og engelsk. For å bli flyttet opp til et høyere 
nivå, må deltakeren ha bestått det nivået de er på. Dette innebærer at deltakerne må ha oppnådd 
karakteren 2 eller bedre i det faget det bygges videre på. 

 I fag hvor lærer ikke har grunnlag for å gi vurdering, får deltakeren karakteren IV. Med karakteren 1 eller 
IV får du ikke godkjent faget, og muligheten for omgjøring av lån til stipend faller bort. 

 Hvis du får karakteren IV (ikke vurdert) i standpunkt vil en eventuell eksamenskarakter bli annullert 
(slettet) og du må ta faget som privatist.
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Er du nysgjerrig og 
har lærelyst

Hvem er du?

Hva kan du fra før og hvordan lærer du 
best?

Har du tid til å lese og studere?

Hvem kan hjelpe deg?

Du tar en utdanning – du får den ikke –
gode studieteknikker
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Lånekassen – i lånekalkulatoren kan du beregne hvor 
mye støtte du får

Gå til www.lanekassen.no

Logg inn på Din side

Logg på med BankID/mobil

Gå til Søknader og skjemaer og klikk 
på Stipend og lån

Klikk på lenken Søk om støtte til 
høyere og annen utdanning IKKE 
videregående opplæring

Svar på spørsmålene du får

Velg Oslo VO Sinsen som skole, vi 
bekrefter deltakelse for programfag tatt 
ved uteskolene

Første året av 2-årig norsk og engelsk 
gir dessverre ikke rett til støtte hos 
lånekassen

Stipend/lån er en avtale mellom deg og 
Lånekassen, eneste rolle Oslo VO Sinsen 
har er å bekrefte de fagene du tar hos 
oss
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http://www.lanekassen.no/


  

Velkommen til oss! 
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