Nye kurs på Voksenopplæringssenteret

VOKSENOPPLÆRINGSSENTERET

Oppstart mandag 22. august. Søkere blir prioritert etter søknadsdato ved fulle kurs.

Nye kveldskurs:
•Digitale kveldskurs, to kvelder i uken på Teams. Nivå: B1 og B2.
•Digitalt kveldskurs tilpasset de som skal ta norskprøve B2 i desember.
•Kveldkurs med opplæring i klasserom to kvelder i uken. Flere nivåer.

Nytt praksiskurs med mulighet for jobb etter kurset:
Vi starter et spennende samarbeid med Toma Renhold om norskopplæring og basiskunnskaper innen renhold. Kurset vil gi egnede deltakere mulighet for jobb. Nivå: A1 og A2.
Se egen presentasjon, side 2.
Innhold i alle norskkurs med praksis:
Alle kursene er halvårlige, med mulighet for å ta to semestre. Nye søkere til praksiskurs blir kalt inn til intervju i juni og august og får plass på det kurset som passer best for dem.
Vi prioriterer søkere med høy motivasjon, egnede personlige egenskaper og god helse til norskkurs med praksis.
•

Norsk

•

Bransjenorsk

•

Arbeidslivskunnskap

•

Praksisveiledning

•

Nivå B1: Praksis i ulike bransjer: Barnehageassistent, pleieassistent, salg og service

•

Nivå A1-A2: Praksis innen renhold eller annen praksis

•

Nivå B1-B2: Norskkurs med praksis for akademikere

Har dere søkere som trenger tilrettelagt norskopplæring – se egen
presentasjon om Aktiv Norsk, side 4.
Husk at vi også har nettkurs! Nivå: A1-B2

Les mer på www.bkvo.no
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Nytt praksiskurs ved Voksenopplæringssenteret
➢ Et samarbeid mellom
Voksenopplæringssenteret og
Toma renhold.
➢ TOMA har et stort behov for
arbeidskraft. De ser derfor på
dette samarbeidet som en god
rekrutteringsmulighet.
➢ Egnede deltakere vil få tilbud
om vikaransettelse etter kurset.

Les mer på www.bkvo.no
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Nytt praksiskurs ved Voksenopplæringssenteret
Målgruppe:

Inntakskrav

•
•
•

•
•
•
•

Minoritetsspråklige med norskmål A1/A2
Motivert for arbeid innen renhold
Søkere blir kalt inn til intervju

Målsetting:
•
•
•
•

Norsk mot A2-nivå, muntlig evt. flere ferdigheter
Arbeidslivskunnskap
Basiskurs i renhold
Mulighet for jobb hos Toma Renhold

Innhold:

Norsk A1
Helse egnet til å jobbe med renhold
Motivasjon og ønske om jobb innen renhold
En fordel:
• Mulighet til å jobbe i Oslo og Asker i
tillegg til i Bærum kommune
• Mulighet til å jobbe utenom vanlig
arbeidstid

Link til påmelding og informasjon

14 timer i uken:
• Norskopplæring
• Basiskunnskap i renhold:
• Smittevask
• Insta800 nivå 2
• 2-3 dager i uken, fra ca. uke 40:
Praksis hos Toma Renhold
• Praksisveiledning og oppfølging
Les mer på www.bkvo.no
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OM AKTIV NORSK
Aktiv norsk er et tilbud for
minoritetsspråklige med ulike
utfordringer med læring eller helse.
Deltakerne bør ha et grunnlag i norsk
(ca. A1-nivå). Kurset har en praktisk
tilnærming til språkopplæringen
gjennom aktivitet og arbeidstrening.
Kurset har 16 timer pr. uke. Vi tar imot
deltakere gjennom hele semesteret.
PEDAGOGISK FORSTERKNING
NORSK

PÅMELDING TIL KURS
Elisabeth Falch
avdelingsleder
E-post:
elisabeth.falch@baerum.kommune.no
Telefon:
97 95 70 44

På Aktiv norsk har vi to lærere. Dette
gir oss fleksibilitet til å ta imot
deltakere på ulike språk- og
utdanningsnivå.
Kurset legger vekt på muntlig
kommunikasjon, men vi jobber også
målrettet mot norskprøvene. Nettbrett
er et viktig verktøy på kurset.
INDIVIDUELL TILPASSNING
Kurset har praktisk arbeids- og
språktrening utenfor klasserommet. Vi
kan også legge til rette for individuell,
ekstern praksis. Målsettingen vår er at
deltakerne skal oppleve mestring og se
mulighetene for å delta aktivt i arbeidseller samfunnsliv.

MATFAG MED
PRAKSIS

LIVSMESTRING

AKTIV
NORSK
2022

KURSINNHOLD
PRAKTISK
SPRÅKOPPLÆRING

Vi legger vekt på muntlig
kommunikasjon og innlæring av
et arbeidsrettet språk.
Norskundervisningen er praktisk
både i form og innhold. Den skal
styrke deltakerne i deres
hverdags -og arbeidsliv.
•
•
•

Muntlig kommunikasjon
Skrive- og leseferdigheter
Aktiv bruk av nettbrett

LIVSMESTRING OG
SAMFUNNSDELTAKELSE

MATFAG MED PRAKSIS

Deltakerne får opplæring på
praksisplass i trygge omgivelser
sammen med lærer. Deltakerne
får god språktrening og blir
gradvis selvstendige. Vi har et
godt samarbeid med Bærum
Røde Kors og Bærum Turlag, med
ansvar for servering en gang i
uka. Fagopplæring i mat og
kosthold. Vi bruker også andre
praksisplasser.

Vi tar i bruk deltakernes
ressurser, hjelper dem til å
delta aktivt i samfunnet og
jobber med hele mennesket.

•

•

•

Læring utenfor
klasserommet
Få basiskompetanse

Les mer på www.bkvo.no

I perioder har vi ukentlig fysisk
trening på Bjørnegård
aktivitetshus.
•

Fokus på fysisk og psykisk
helse, med fysisk aktivitet
som yoga og avspenning
Bruk av sang og musikk
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Noen hyggelige tilbakemeldinger fra deltakere:*

«Praksiskurs på Voksenopplæringssenteret var det beste

«Praksis var veldig godt, og jeg føler at den hjelper meg

som har skjedd med meg i Norge. Jeg har gått på Aka-

med å lære norsk veldig mye og også raskere»

kurset og har fått meg en god jobb gjennom praksis.»

«Voksenopplæring er en fin måte for en til å
bygge relasjon med en arbeidsplass og å bli kjent
«Gjennom voksenopplæring har jeg fått kunnskap
som førte til at jeg fikk ett års vikariat i den
barnehagen jeg hadde praksisplass i. Takk for dere»

* Undersøkelse blant tidligere deltakere på praksiskurs.
Les mer på bkvo.no

med arbeidsliv i Norge.»

