Hvor blir opplærnQ Qitt?

Lån! Stipend

OpplærinQ blir Qitt på en av de videre~ående
skolene i fglket eller andre institusjoner som
~ir opplæring på videreQående skoles nivå.
Dette avhenQer blant annet av hvor sekerne
bor Det kan sekes opplærinq pä daptid,
kveidstid eller internettbasert opplærinQ.

Du kan seke Statens lånekasse for utdanninq
om stipend oq/eller lån til dekninQ av livsopphold
o~ materiell når du er under opplærinQ.
Mer info på: www.stfk.no
eller din nærmeste videreQående skole.
Du kan oQså ta direkte kontakt med våre
vurderinQsenheter:
Rissa ressurssenter:
Reros ressurssenter:
Brundalen ressurssenter:
Gerhard ScheninQs skole:
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Retten til videreQâende
opplærinQ for voksne

Hva er videreqående
opplærinQ?

Hva er realkompetanse—
vurder nQ?

Voksne som har fullfart Qrunnskolen eller
tilsvarende, men som ikke har fullfart
videreQående opplærinq. har etter saknad
rett til videreQående opplærinp.

Det er utdanninQ som kommer etter
prunnskole/
folkeskole op kan fare deQ fram til:

Realkompetanse er de kunnskaper,
ferdiQheter o~ holdnlnQer du har tilepnet
deQ Qjennom skole, arbeid OQ livserfarinQ.
Realkompetanse er summen av alt du
kan!

«Yrkeskompetanse faQbrev/svennebrev
YrkesopplærinQ i lærefaqene farer fram til
yrkeskompetanse
med fa~brev/svennebrev (f.eks. kokk eller
temrer).
—

Dette Qjelder voksne fra OQ med det âret
de fyller 25 âr. De voksne som saker vide—
reQående opplærinQ, skal kunne fâ sin
realkompetanse vurdert.
OpplærinQen er Qratis, OQ de fleste utqifter
til lærebaker blir dekket. Det mâ regnes
med utQifter til evt. skyss.
Voksne med rett til videreQående
opplærinQ har etter saknad rett til
realkompetansevurderinQ. selv om de ikke
ansker videreQående opplærinQ i etterkant.

<cYrkeskompetanse skolelep
Noen yrkesutdanninQer er skole ap som
farer fram til en yrkeskompetanse uten faQ—
brev/svennebrev
(f.eks. helsesekretær).

En realkompetansevurderinQ er en vur—
derinp av din kompetanse opp mot ansket
slutt—kompetanse, for eksempel kokk eller
tamrer.

—

«Studiekompetanse I StudiespesialiserinQ
Generell studiekompetanse er den vanlipste
“innqanQsbilletten” for â sake inntak til heQ—
skoler OQ universiteter Noen studier krever
noen faQ i tilleQQ.

Etter realkompetansevurderinQen vil du
fA et kompetansebevis. Din realkomp—
etanse kan ~i deQ mulipheter for vide—
reQâende opplærinQ pä kortere tid enn
ordinært.
NAV kan i visse tilfeller dekke utQiftene til
realkompetansevurderinQ for voksne uten
rett Det er oqsä muliQ â henvende se~ til
haQskoler OQ universiteter for realkomp—
etanse for studier der.

