Oslo kommune
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring Rosenhof

Hvem kan delta?
Kurset er åpent for deltakere både fra og utenfor Oslo.
Betaling
For deltakere som bor i Oslo, gjelder følgende: Kurset er gratis hvis du
har rett til gratis opplæring.
For deltakere utenfor Oslo gjelder følgende:
1. Vi må kreve inn kursavgift dersom du har din opplæringsrett etter
”Lov om introduksjonsprogram og norskopplæring for nyankomne innvandrere”. I din hjemkommune vil du ha rett til gratis opplæring, og
mange kommuner velger å betale kursavgiften for vårt internettkurs
da det ofte er vanskelig å etablere et tilsvarende tilbud på hjemstedet.
Vi ber deg derfor henvende deg til hjemkommunen angående betaling.
For oss er en skriftlig betalingsgaranti fra kommunen tilstrekkelig til å gi
deg adgang til kurset.
2. Dersom du har rett til gratis undervisning etter gammel ordning
(overgangsordningen), får du rett til gratis kurs hos oss.
Om du har rett til gratis kurs etter loven kan du sjekke ved å ta kontakt
med kommunen din, IMDI eller deltakerkontoret på Rosenhof. Så snart
du har dokumenter som viser dette, kan du faxe dem til 22387799.
Merk dokumentene med ”Opplæringsrett internettkurs”.
Kursavgift for betalende deltakere er for tiden kroner 5000,-
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Nytt fjernundervisningskurs:
Mellomnivåkurs i norsk
• Ønsker du å bli flinkere til å forstå norsk når du hører på TV
og leser i aviser?
• Vil du snakke et mer flytende norsk, raskere og med bedre uttale?
• Ønsker du å kunne skrive bedre og bli flinkere i grammatikk?
• Foretrekker du å studere hjemmefra?
Alt dette får du sjansen til hvis du deltar på Oslo VO Rosenhofs nye
fjernundervisningskurs på mellomnivå.
Interaktive oppgaver og video
Kurset består av korte videoer hentet fra NRK og korte artikler hentet fra
norske aviser. Til dette har vi laget interaktive oppgaver der du kan trene
uttale, ordforråd og grammatikk både muntlig og skriftlig.
Personlig veileder
Hver uke kan du sende inn en liten tekst til en egen veileder.
Alle lærerne har lang erfaring fra Oslo VO Rosenhof og
skolens andre fjernundervisningskurs.
Nivå
Kurset passer både for dem som har et nivå som
tilsvarer Norskprøve 3 eller høyere, for dem som ikke
har kommet inn på kurset på høyere nivå, eller dem
som har tatt høyere nivå tidligere, men som ønsker å
lære mer.
Varighet
Kurset varer i 9 uker og vil gå første gang fra 21.april til
22. juni 2007.
Internett
For å delta må du ha tilgang til Internett og Windows:
Microsoft Internett Explorer 5.0/5.5/6.0/7.0
Påmelding
Det er ingen opptakstest, men du kan selv se om kurset passer for deg ved å
prøve demoen som du kan finne ved å gå inn på www.oslovo.no. Her kan
du også melde deg på.
Påmeldingsfrist er 1.april 2007.

Foreberedende fjernundervisningskurs
til Test i norsk høyere nivå
(Bergenstesten)
Kurset passer for deg som ikke har anledning til å delta på skolens
vanlige intensivkurs på grunn av arbeid, lang reisevei, mangel på tid
eller fordi du rett og slett trives med å studere hjemmefra, eller når
kommunen du bor i ikke tilbyr kurs på dette nivået.
Innhold
Kurset gir en grundig forberedelse i de fem disiplinene til eksamen på
høyere nivå i norsk: Leseforståelse, lytteforståelse, grammatikk, referatskriving og stilskriving
Arbeidsform og -mengde
Arbeidsmengde er beregnet til ca.10-12 timer per uke i 12 uker,
men enhver kan jobbe etter eget behov. Oppgavene er
interaktive og kurset inneholder:
• en rekke eksempeltester
• grammatikktemaer med oppgaver
• råd om stil- og referatskriving
• aktuelle avisartikler med oppgaver
Personlig veileder
Hver deltaker får sin personlige veileder. I tillegg til å
gjøre de selvrettende oppgavene, leverer deltakerne
inn tre referater og to stiler som blir rettet av veilederen. Deltakerne får dermed en fyldig tilbakemelding på
hvor de står i forhold til nivået som kreves til eksamen.
Alle veilederne har lang erfaring fra Rosenhof og underviser
også på skolens vanlige intensivkurs for høyere nivå.
Varighet
Kurset varer i 12 uker og går i februar- april og oktober – desember.
Påmeldingsfrist i januar og september.
Inntakstest
Forutsetningen for å delta er at man består en inntakstesten. Inntakstesten er todelt og består av grammatikkoppgaver og en innsendt stil.
Neste kursstart er i oktober 2007.
Sjekk www.oslovo.no for påmelding.

