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YRKESFAG: Oslo VO Sinsen tilbyr et utvalg av yrkesfag. Se tabell nedenfor for en oversikt over 

hvilke programfag som vanligvis tilbys hvert skoleår ved Oslo VO Sinsen. Programfagene tilbys KUN 

på dagtid. Fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag) tilbys både på 

dagtid og kveldstid. 

Vi minner om at tilbudet ved Oslo VO Sinsen er etterspørselsstyrt, og tilbudet kan derfor avvike 

noe fra skoleår til skoleår.  

Du kan søke videregående opplæring her: 

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/ude/ude013?execution=e1s1 

Snakk med en rådgiver på Oslo VO Servicesenter hvis du ønsker mer informasjon eller veiledning 

om et opplæringstilbud som passer for deg. 

Søknadsfrist for opplæring som starter om høsten er 1. februar 

Søknadsfrist for opplæring som starter om våren er 1. oktober (begrenset fagtilbud) 

Du finner mer informasjon om tilbudene på: 

 Oslo VO Servicesenter: https://felles.oslovo.no 

 Oslo VO Sinsen: https://sinsen.oslovo.no 

 Fylkenes informasjonstjeneste for videregående opplæring: https://www.vilbli.no  

https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/snokweb/skjema/ude/ude013?execution=e1s1
https://felles.oslovo.no/
https://sinsen.oslovo.no/
https://www.vilbli.no/


 

 

YRKESFAGLIG UTDANNING  

Utdanningen fører frem til et yrke (yrkeskompetanse med eller uten fagbrev/svennebrev). Yrkesfaglig 

utdanning for voksne består av fellesfag, felles programfag og yrkesfaglig fordypning. Fellesfagene er 

norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. I de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er 

det ulike lærefag.  Opplæringen starter i videregående skole, og som regel avsluttes den med læretid i 

bedrift, les mer på: https://www.vilbli.no 
 

Følgende utdanningsprogram tilbys ved Oslo VO Sinsen:  

Utdannings- 
program 

Programområde 
Vg1 

Programområde  
Vg2 

Programområde  
Vg3 

Varighet 

Bygg og 
anlegg 
 

Bygg- og anlegg   
 

Ett skoleår 

 Byggteknikk Ett skoleår 

Elektrofag 
Elektrofag   Halvårskurs (høst) 

 Elenergi  Halvårskurs (vår) 

Informasjons-
teknologi og 
medie-
produksjon 

Informasjons-
teknologi og 
medieproduksjon 

  Ett skoleår 

Helse og 
oppvekstfag 

Helse og 
oppvekstfag 

  Ett skoleår 

 
Barne - og ung-
domsarbeiderfag 

 Ett skoleår 

 Helsearbeiderfag  Ett skoleår  

 Helseservicefag  Ett skoleår 

  Apotektekniker Ett skoleår 

  Helsesekretær Ett skoleår 

  
Tannhelse - 
sekretær 

Ett skoleår 

Salg, Service 
og Reiseliv 
*(ny læreplan) 

Salg, Service og 
Reiseliv 

  Ett skoleår 

Service og 
samferdsel 

 
Salg, service og 
sikkerhet 

 Ett skoleår 

Teknikk og 
industriell 
produksjon 

Teknikk og 
industriell 
produksjon 

  Ett skoleår 

Restaurant- 
og matfag 

Restaurant -  
og matfag 

  Ett skoleår 

 

NB: Med forbehold om endringer fra skoleår til skoleår 

https://www.vilbli.no/

