
SPØRSMÅL OG SVAR TIL INNTAK OG RÅDGIVING VED SKOLESTART 

Spørsmål Svar 

Jeg kan ikke begynne på skole. 
Kan jeg søke permisjon eller stå på 
venteliste til neste år?  

Nei, du kan dessverre ikke stå på venteliste, så du må 
søke på nytt til Oslo VO Servicesenteret innen frist som 
vanlig til neste år. Skolen gir kun fødselspermisjon. 

Jeg har søkt alle seks fag til 
studiekompetanse, men ikke fått alle fag. 
 

Dersom du trenger alle seks fag vil disse bli fordelt over 
to år. Derfor har du ikke fått tilbud om alle fag dette 
skoleåret.  

Jeg vil ha flere fag. 
 

Sjekk først timeplanen om det kolliderer/om fagene går 
samtidig. Inntakskonsulent kan notere ønsker om flere 
fag, og vil ta kontakt dersom det blir noe ledig. Dersom 
du ikke hører noe fra henne innen midten av 
september, er det ikke noe ledig. 

Jeg har fått 2-årig norsk/engelsk, men vil ha 
1-årig. 
 

Du har blitt plassert på det nivået ut fra karakterer fra 
grunnskolen eller etter testing på servicesenteret. Du vil 
også bli testet i begynnelsen av skoleåret og kan bli 
flyttet fra 2-årig til 1-årig. Det er også mulig å bytte 
underveis i skoleåret hvis du gjør gode faglige 
framskritt. Faglærer vurderer ditt nivå og bestemmer 
om du kan få bytte.  

Jeg har fått tilbud om yrkesfag og vil bytte 
til studiekompetanse eller omvendt 

Snakk med rådgiver. 



Hvordan kan jeg bestille time hos rådgiver?  Ta kontakt med din rådgiver.  

Hva kan jeg snakke om med en rådgiver?  Deltakerne kan oppsøke rådgiverne hvis de ønsker råd 
og veiledning om skoleløpet her og nå, videre 
utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Når det kan være 
forhold som gjør det vanskelig å følge 
undervisningen og fullføre løpet, kan du også ta kontakt 
med rådgiver.  

Jeg har fått avslag. Er det noe ledige 
plasser? 

Nei, dessverre. Dersom noe blir ledig, vil søkerne bli 
kontaktet av skolen. 

Hvilke fag trenger jeg på 
studiekompetanse? 
 

Norsk 393 timer, historie 140 timer, engelsk 140 timer,  
naturfag 140 timer, samfunnsfag 84 timer og 
matte 140 timer 1P eller 1T + 2P 84 timer = 224timer.  

Hvilke fellesfag skal jeg ha når jeg tar en 
yrkesutdanning? 

Norsk 112 timer, engelsk 140 timer, matematikk 84 
timer, samfunnsfag 84 timer og naturfag 56 timer.  

Godkjenning av tidligere beståtte fag? Du kan søke i Visma. 

Kan jeg søke meg både ut i lære og ta fag 
for studiekompetanse samtidig? 

Nei, det kan du ikke. Det gis ikke tilbud om to 
utdanninger samtidig. 

Kan jeg søke vg3 i skole i stedet for å søke 
læreplass?  

Nei, dette er ikke søkbart, men Avdeling for 
Fagopplæring oppretter noen ganger et tilbud om Vg3 i 
skole etter 1. oktober hvis det er mange som ikke får 
læreplass.   



Hvor finner jeg god informasjon om 
utdanning? 

Hjemmesiden til Oslo VO Sinsen: sinsen.oslovo.no. 
Utdanning.no, Vilbli.no 

Hvor lang tid tar min yrkesutdanning? De fleste utdanningene er 2 år i skole og 2 år i lære. 
Unntak er blant annet apotekteknikk, helsesekretær, 
tannhelsesekretær som er 3 år i skole inkludert praksis. 
Elektriker har 2,5 år i lære. 

Hvor finner jeg en kurskatalog med oversikt 
over tilbudene ved Oslo VO Sinsen? 

Du finner kurskatalogen på hjemmesiden til Oslo VO 
Sinsen: sinsen.oslovo.no under fanen Opplæringstilbud 

Hvor finner jeg informasjon om 
Lånekassen? 

Du finner informasjon om Lånekassen på hjemmesiden 
til Oslo VO Sinsen: sinsen.oslovo.no.  
I tillegg finner du informasjon på hjemmesiden til 
Lånekassen: lanekassen.no 

Når får jeg svar fra Lånekassen? Vi klargjør søknader fortløpende, lånekassen har 6-8 
ukers behandlingstid. Skolen melder inn oppmøte 14 
dager etter skolestart. 

Hvor kan jeg bestille en bekreftelse på 
skoleplass eller en karakterutskrift?  

Ta kontakt med resepsjonen ved Oslo VO Sinsen.   

Hvor finner jeg timeplanen min?  Du må laste ned appen VismaInSchool. Der finner du 
timeplanen din.  

 


