Oslo VO Sinsen

Realkompetansevurdering GS og Vgo
Hva er realkompetansevurdering?
Realkompetanse (RKV) defineres som ”den formelle og uformelle kompetanse” den voksne har.
(Forskrift til Opplæringsloven §§ 4-13, 6-13 og 6-46). En realkompetansevurdering skal avdekke
kunnskaper, holdninger og ferdigheter som personen har tilegnet seg på andre opplæringsarenaer
enn i det formelle utdanningssystemet, dvs i arbeidslivet, familielivet, uformelle opplæringstiltak
og samfunnslivet generelt. Fagpersoner vurderer om kandidatenes realkompetanse er likeverdig
med læreplaner i det norske utdanningssystemet.
Det er mulig å få en realkompetansevurdering både i fellesfag og programfag. Kandidaten vil få
kompetansebevis for godkjente fag.
Det gis ikke karakterer i en realkompetansevurdering, kun godkjent eller ikke godkjent.
Resultatet av realkompetansevurderingen kan danne utgangspunkt for et tilbud om opplæring og
eventuelt gi et kortere opplæringsløp. Dokumentasjon på godkjent realkompetanse kan også
benyttes når formålet ikke er videre utdanning, men et ønske om dokumentasjon på egen
yrkeskompetanse med sikte på å få arbeid.
Alle fag i grunnskole og videregående opplæring kan i prinsippet realkompetansevurderes, men
sluttkompetansen i yrkesfaglige utdanningsprogram må likevel være en bestått fagprøve eller, for
vitnemålsfag, beståtte programfag og tverrfaglig eksamen I Vg3.

Hvem har rett til realkompetansevurdering?
Voksne som har rett til grunnskoleopplæring eller videregående opplæring, har rett til en vurdering
av realkompetansen (Opplæringsloven §§ 4A-1, 4A-8 og 4A-3).
Voksne med rett til grunnskoleopplæring får realkompetansevurderingen gratis fra kommunen, og
voksne med rett til videregående opplæring får realkompetansevurderingen gratis fra
fylkeskommunen. Personer som ikke har rett til videregående opplæring, har også rett til å få vurdert
realkompetansen sin dersom de blir henvist til dette fra kommune, NAV eller en bedrift. Henvisende
instans sørger for betaling. Personer som ikke blir henvist fra ulike etater, må selv betale
realkompetansevurderingen.

Ulike metoder for realkompetansevurdering
Det kan brukes ulike metoder for å synliggjøre kompetansen. Metodene nedenfor brukes gjerne i
kombinasjon med hverandre.
Dialogbasert vurdering. Dialogbasert vurdering er en samtale hvor kompetansen blir vurdert opp
mot læreplanen i faget. Samtalen kan også kombineres med skriftlige oppgaver og/eller bruk av IKTverktøy for å vurdere kandidatens grunnleggende ferdigheter. I fagene norsk, matematikk og engelsk
inngår det alltid skriftlige oppgaver.

Yrkesprøving. Yrkesprøving er en metode som benyttes for å vurdere kandidatens praktiske
kompetanse i et lærefag. Metoden er mest aktuell for kandidater som ikke kan dokumentere egen
praksis. Det kan for eksempel gjelde innvandrere med yrkeserfaring fra andre land. Yrkesprøvingen
starter vanligvis med en dialogbasert vurdering.. Deretter gjennomføres den praktiske delen av
yrkesprøvingen, og utgangspunktet for denne er læreplanene i Vg3/ opplæring i bedrift. Resultatet
av yrkesprøvingen kan bli forkortet læretid på grunnlag av godkjent kompetanse.

Saksgangen i realkompetansevurderingen
Søknad
Søknad om realkompetansevurdering sendes til Oslo VO Servicesenter (Sese). Rådgiverne ved SeSe
veileder de kandidatene som oppsøker Servicesenteret. Med søknadsskjemaet skal det vedlegges
bostedsattest, som viser at man bor i Oslo, CV og dokumentasjon på tidligere opplæring,
yrkespraksis, verv mm, (hvis man har), samt opplysning om hvilket fag søkeren ønsker å få
realkompetansevurdert. Søknadsskjema og CV-mal ligger tilgjengelig på hjemmesidene til Oslo VO
Servicesenter og Oslo VO Sinsen. Ønskes opplæring, krysses det av på søknadsskjemaet for det.
Behandling av søknaden ved Oslo VO Servicesenter
Når søknaden er mottatt av Oslo VO Servicesenter, registreres søknaden i en database. På bakgrunn
av opplysninger og dokumentasjon gjøres et vedtak om voksenrett eller ikke.
Informasjons- og veiledningsmøte ved Oslo VO Sinsen
Alle søkere innkalles til et informasjons- og veiledningsmøte hos en rådgiver ved Oslo VO Sinsen.
På dette møtet informeres det om metode, saksgang og retten til å klage. Likedan ser man
nærmere på læreplaner, og i fellesskap drøfter man hvilke fag det vil være hensiktsmessig å søke
en realkompetansevurdering i. Etter møtet skriver rådgiver et notat til aktuell fagperson med en
oppsummering av kandidatens grunnlag for å søke om realkompetansevurdering.
Dokumentasjon på tidligere gjennomført utdanning, arbeidserfaring, frivillig arbeid o.a. legges
ved.
Avtale med fagperson
Oslo VO Sinsen oversender så oppdraget til en fagperson, som innen fire uker tar kontakt med
kandidaten for å avtale tid og sted for realkompetansevurderingen. Normalt gjennomføres
realkompetansevurderingen innen 6 uker etter veiledningsmøtet.
Realkompetansevurderingen
Vurderingen kan ta mellom 1 og 10 timer, avhengig av metode, antall fag og hvor mye kandidaten
kan. Yrkesprøving kan derimot gå over flere dager. Fagpersonen skriver vurderingsrapport og logg.
Tilbakemelding
Fagpersonens vurderingsrapport og logg sendes rådgiver ved Oslo VO Sinsen. På grunnlag av dette
lages et enkeltvedtak. Kandidaten får også et kompetansebevis dersom ett eller flere fag er
godkjent, samt kopi av fagpersonens rapport. Når det er hensiktsmessig inviteres kandidaten til et
oppsummeringsmøte hvor kandidat og rådgiver drøfter veien videre.

