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Spesialundervisning på grunnskolens område

Opplæring for voksne med lese- og  skrivevansker

Basisopplæring i norsk 

Opplæringen er gratis og blir gitt på dagtid, ettermiddag og kveld    
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Rett til opplæring

Rett til grunnskoleopplæring

I opplæringslovens § 4A-1 heter det at voksne som trenger grunnskole- 
opplæring har rett til det. Denne retten omfatter de fagene en trenger for å 
få vitnemål for fullført grunnskoleopplæring for voksne.

Rett til spesialundervisning

I opplæringslovens § 4A-2 heter det at voksne har rett til spesialunder-
visning dersom de: 
•	 ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære grunn-

skoleopplæringen for voksne. 
•	 har særlige behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende 

ferdigheter ved like. 

Retten gjelder bl.a. de som har mangelfull eller har behov for fornyet 
grunnskoleopplæring, og de som trenger opplæring på grunn av sykdom 
eller skade. 

Om undervisningen
Undervisningen gis 

•	 i grupper
•	 individuelt
•	 som periodeundervisning 
•	 som kurs 
•	 som veiledning

Vi gir primært tilbud til elever fra bydelene St. Hanshaugen, Nordre Aker, 
Ullern, Frogner, Sagene, Grünerløkka, Vestre Aker og Bjerke. 

Vårt tilbud til synshemmede dekker hele Oslo. 
Undervisningen er ikke eksamensrettet. 



Rett til opplæring

Kognitiv trening

Dette er et tilbud til voksne som etter skade eller sykdom trenger opplæring 
for lettere å kunne tilpasse seg en ny livssituasjon. Du kan få hjelp til: 

•	 Å gjenvinne ferdigheter 
•	 Språk- og taletrening (afasi) 
•	 Lesing og skriving 
•	 Læring av kompenserende strategier 
•	 Tilpasning av hjelpemidler 
•	 Studiestøtte

Norskopplæring - Basisopplæring

Vi tilrettelegger norskopplæring for den enkelte i små grupper. 
Opplæringen	gis	på	flere	nivåer	og	kan	omfatte	alfabetisering,	lesefor-
ståelse, rettskriving, grammatikk, enkel tekstbehandling for skrivetrening i 
tillegg til muntlig praktisering. 

Vi gir tilbud om basisopplæring i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk 
og IKT. Vårt mål er å styrke elevenes muligheter til aktiv samfunns-
deltakelse.  

Opplæringstilbud

Om undervisningen

Alternativ og supplerende kommunikasjon

•     Opplæring i supplerende og alternativ kommunikasjon
•     Tilpasning av hjelpemidler for kommunikasjon og omgivelseskontroll
•     Pedagogisk støttemateriell
•     Kurs for personale
•     Tilrettelegging for deltakelse i meningsfylte aktiviteter

Tilbudet kan være:

Tilbudet kan organiseres som pedagogisk veiledning. Det innebærer at eleven 
tildeles en timeressurs som kan benyttes fleksibelt innenfor en avtalt periode. 
Disponering av ressursen foregår i samarbeid med eleven, elevens nærpersoner 
og andre tjenesteytere



Engelsk

Mange av senterets elever har begrenset opplæring i engelsk fra tidligere 
og ønsker å gjøre noe med dette. Tilbud kan være:

•	 Engelsk for nybegynnere 
•	 Dagliglivets engelsk 
•	 Engelsk til reisebruk 

IKT

Digital kompetanse som grunnleggende ferdighet inneholder mange  
forskjellige elementer som til sammen er viktig å mestre i et moderne  
samfunn. Eksempler på IKT-opplæring ved Oslo VO Nydalen kan være:

•	 Grunnopplæring i Word og Excel
•	 Hensiktsmessig bruk av  Internett 
•	 Bruk av Epost 
•	 E-borgerskap 
•	 Bruk av digitalt kamera 

Kunst og håndverk

Mange	av	elevene	våre	profitterer	på	å	kommunisere	gjennom	ulike	kunst-	
og kulturuttrykk som supplement eller som alternativ til verbal kommunika-
sjon. Eksempler på tilbud kan være:

•	 Silkemaling
•	 Akvarellmaling 
•	 Smykkekurs
•	 Dukker/masker  
•	 Digital fotografering 

Opplæringstilbud



Matematikk

Opplæringstilbudet tar utgangspunkt i elevens behov, og vi kan spesialtilpasse 
kurs. Eksempler på opplæring er:

•	 Pengetrening 
•	 De	fire	regningsartene	
•	 Matematikk i hverdagen 

Musikk

Musikkfaget spiller en viktig rolle i en tilpasset opplæring på et inkluderende 
senter. Sentralt i dette hovedområdet står øving, musikalsk kommunikasjon, 
samspill, samhandling og formidling i: 

•	 Rockeband
•	 Pianoundervisning 
•	 Gitarundervisning 
•	 Musikkstudio 
•	 Musikk og bevegelse 
•	 Musikkterapi 

Naturfag

Oslo	VO	Nydalen	er	miljøsertifisert.	Hensikten	med	vårt	naturfagstilbud	er	å	
bidra til at elevene utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennom-
tenkt syn på samspillet mellom natur, individ og samfunn.  
Eksempler på innhold i opplæring er:

•	 Mangfold i naturen 
•	 Årstidene 
•	 Plante- og dyrearter 
•	 Mennesket og naturen

Opplæringstilbud Opplæringstilbud



Norsk

Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving er en forutsetning for å være 
en aktiv deltaker og mestre krav og utfordringer i dagens arbeids- og sam-
funnsliv.	Ved	Oslo	VO	Nydalen	kan	elevene	få	tilbud	innenfor	flere	områder	
for å bedre lese- og skriveferdighetene: 

•	 Egne tilbud til voksne med lese- og skrivevansker (dag- og  
kveldstilbud) 

•	 Skoleavis (AvisN) 
•	 Litteraturgrupper 
•	 Studiestøtte/ studieteknikk  

Samfunnskunnskap

Mange av elevene ved senteret trenger opplæring og trening i å kunne forstå 
sammenhenger i samfunnet de er en del av. Dette kan eksempelvis handle 
om demokratisk deltakelse i eget liv ut fra egne forutsetninger. Eksempler på 
kurs:

•	 Samtalegrupper 
•	 Avisgrupper 
•	 Kjenn din by 
•	 Temagrupper

Mat og helse

Mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsen til mennesket. 
Kunnskap om mat og måltid som fremmer gode matvaner, vil bidra til å gi 
bedret livskvalitet. Dette er bakgrunnen for at vi tilbyr dette faget her på  
senteret. Elevene lærer seg å lage alt fra enkle middagsretter til mer  
avanserte måltider.  

Opplæringstilbud



Syn

Et slikt tilbud kan omfatte synspedagogisk vurdering, opptrening eller 
veiledning. Våre fagfolk har spesialpedagogisk kompetanse som skal kunne 
bidra til økt funksjon hos den som er synshemmet. Synspedagogene kan 
vurdere synsskarphet, kontrastsyn, synsfelt, øyebevegelser og fargesyn. I 
tillegg til dette kan en synspedagog bidra til å kartlegge og veilede i forhold 
til redusert mestring av dagliglivets ferdigheter, lesing og orientering eller 
mobilitet. 

Vi gir tilbud om opplæring i punktskrift og data. 

Logopedi

Vi gir opplæring til voksne med språk - eller talevansker etter sykdom eller 
skade. Det kan være afasi, dysartri, svelgevansker, nevrologisk sykdom med 
talevansker, stamming eller stemmevansker.
Vi har bred logopedisk kompetanse til å utrede ulike problemstillinger.  
Utredningen danner grunnlag for et tilbud som er tilpasset den enkelte 
bruker. Vi samarbeider tett med andre pedagoger om brukere som har  
sammensatte behov.

Tilbudet utvikles i samarbeid med elev og kan gis som enetimer, gruppe-
undervisning eller veiledning til pårørende/pleiepersonell. 
 

ASA - aktivitet, samarbeid, arbeid 

Målsettingen med kurset er varig aktivitet eller arbeid etter voksenopp-
læringstilbudet. Vi legger vekt på tverretatlig og tverrfaglig samarbeid og har 
kontakt med  bl.a. bydel og NAV. Kurset inneholder kartlegging av 
interesser og nettverk, utarbeidelse av CV, lover og regler i arbeidslivet samt 
besøk på frivillighetssentraler, væresteder, bedrifter og arbeidsplasser.

Opplæringstilbud Opplæringstilbud



Informasjon og søknad

Praktisk informasjon

Søknadsskjema	og	flere	opplysninger	
om Oslo Voksenopplæring Nydalen 
finner	du	på:	www.nydalen.oslovo.no  

Vi har inntak av nye elever hele året, 
men hovedinntaket for nytt skoleår er 
etter søknadsfrist 1. mars. 

Søknad sendes til: 

Søknad med dokumentasjon
på opplæringsbehov sendes til
Oslo VO Servicesenter
Pb. 0601 Etterstad,
0661 Oslo 

Våre rådgivere 

kan også kontaktes på tlf. 23 39 39 00 
eller e-post: 
oslovo.nydalen@ude.oslo.kommune.no 

Beliggenhet 

Senteret ligger sentralt i Nydalen 
ved siden av Nydalen T-bane-
stasjon og like ved bussholde-
plass. 

www.nydalen.oslovo.no
Oslo Voksenopplæring Nydalen, Nydalsveien 38, 0484 Oslo - Tlf. 23 39 39 00
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Ruter til Nydalen: 

T-bane: Linje 4, 5 og 6
Buss: Rute 30, 37, 51, 55 og 58

Kart og rutetider: 

Se www.trafikanten.no for opp-
daterte rutetabeller og kart med 
holdeplass. 


