
 

 

  

Læring for livet 

 

 

Visjon og verdier                                       - 
Skien kommunale voksenopplæring 

 



 

Visjon 
 

 

 

 

 

 

Voksenopplæringen
- der hver enkelt 

blir sett

Vi lytter til 
hverandre Vi viser 

interesse, er 
engasjerte og 
positive i møte 

med andre

Vi skaper en 
god relasjon til 

hver og en

Vi inkluderer 
alle i samtaler

Vi smiler og 
hilser på alle

Vi følger opp 
spørsmål 
elevene 

kommer med

Vi tar hensyn 
til hvilket nivå 
elevene er på

Vi lærer og 
bruker navnet 

til elevene

Vi har daglig 
kontakt med 

alle



 

 

 

• Vi finner elevenes nærmeste utviklingssone

• Vi er optimistiske og har høye forventninger til      
elevenes læring

• Vi har fokus på elevmedvirkning og vi bidrar til at 
elevene blir bevisste hvordan de lærer

• Vi kartlegger og re-kartlegger for å tydeliggjøre 
fremgang for elevene

• Vi varierer metodene i undervisningen

• Vi vurderer og evaluerer elevenes læring 
underveis

• Vi gir trygghet og elevene opplever struktur og 
forutsigbarhet

opplever 
læring,

• Vi graderer oppgavene til elevene og tilpasser 
opplæring og metode

• Vi er tydelige på hvilke mål elevene jobber mot

• Vi stiller åpne spørsmål som stimulerer til 
refleksjon

• Vi fokuserer på det elevene kan, gir ros og 
oppmuntring

• Vi har hyppig underveisvurdering

• Vi gir rom for humor, lek og glede i 
læringsarbeidet

mestring 
og

• Vi skaper trygghet og selvtillit ved å bidra til at 
elevene mestrer nye oppgaver

• Vi hjelper elevene til å se sin utvikling gjennom 
underveisvurderinger og kartlegginger

• Vi veileder og modellerer

• Vi holder oss faglig oppdatert

• Vi deler erfaringer

• Vi tar hensyn til elevenes forutsetninger. 
Gjennom elevenes oppmøte, deltagelse og 
motivasjon vil elevene oppleve utvikling

• Vi bruker IOPene/læringsmålene aktivt for å 
måle utvikling, sammen med elevene

• Vi stimulerer til lærelyst og nysgjerrighet

utvikling

- hver dag og hver time

• Vi knytter undervisningen opp til hverdagslivet

• Vi veileder elevene til å ta selvstendige valg og 
se konsekvensene

• Vi introduserer elevene for aktiviteter og 
organisasjoner

• Vi gir kunnskap om det norske samfunnet

• Vi jobber med grunnleggende ferdigheter for at 
elevene skal kunne mestre livene sine

for 
deltakelse 

i 
samfunnet



Verdier 
 

 

 

 

E
n

g
a
s
je

m
e
n

t Vi møter forberedt 
til timene og viser 
fagglede. Vi 
inviterer til å dele 
faggleden

Vi er kreative og 
varierer våre 
undervisningsmet
oder og tilpasser 
opplæringen.

Vi skaper lyst til å 
lære, en 
nysgjerrighet for 
kunnskap og 
utfordrer det 
etablerte

Vi er positive, 
engasjerte og 
nysgjerrige 
lærere

Lærerens 
begeistring 
smitter over på 
elevene!

Vi har korte introer 
og mest mulig 
elevaktivitet.

Vi setter oss høye 
mål

Vi holder oss 
oppdatert og 
deltar aktivt lokalt 
og nasjonalt i 
utviklingsarbeid 
og nettverk

Tr
yg

g
h

e
t Vi gir rom for 

ulikheter og 
uenigheter. 

Vi gir tillit og er 
tydelig i 
veilederrollen, 
noe som igjen er 
med på å gi 
selvtillit og 
selvstendighet

Vi er et trygt sted 
å være og et 
trygt sted å lære

Vi skaper trygge 
rom der man 
ikke er redd for å 
gjøre feil

Vi bygger gode, 
stabile og 
forutsigbare 
relasjoner

Vi har tydelige 
strukturer, mål 
og forventninger

Vi lytter aktivt til 
hverandre og er 
nysgjerrige på 
andres 
meninger, tanker 
og ideer

Vi er åpne og har 
god 
informasjonsflyt

Vi snakker til 
hverandre og 
ikke om 
hverandre

L
ik

e
ve

rd

Vi behandler alle 
med respekt

Vi anerkjenner og 
bekrefter 
ulikheter

Vi skaper et sted 
der alle føler seg 
verdsatt, 
uavhengig av 
nasjonalitet, 
kultur og religion

Vi er åpne og 
nysgjerrige 

Vi gir tid og rom til 
alle

Vi jobber for at 
elevene skal 
akseptere 
hverandre for den 
de er



Motto 

 

 
 

 

 

 

  

• For å tilegne og tilpasse seg ulike normer, 
roller, skikker, væremåter og kulturer og 
dermed skape et godt liv for seg selv og 
andre

• For å mestre hverdagen mest mulig 
selvstendig og øke livskvaliteten

• For å kunne følge med, vurdere, delta aktivt 
og påvirke samfunnsutviklingen

• For å få et større perspektiv

Læring

• På jobb

• I familien

• Blant venner

• Hjemme

• Under utdanning

• I storsamfunnet

• 24-7: i alle deler av livet!

for livet



Grunnskole for voksne 
 

Rettigheter: 
Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring, se 

Opplæringsloven § 4A - 1. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder 

både minoritetsspråklige og norske elever. Har du ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, 

har du rett til spesialundervisning, se Opplæringsloven § 4A-2. 

De fleste som har elevstatus har også rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for utdanning. 

Kursene er på alle nivåer. 

Fullført grunnskole for voksne gir deg mulighet til å søke på videregående skoler. 

 

Undervisningsfag: 
Norsk - muntlig og skriftlig 

Matematikk - muntlig og skriftlig 

Engelsk - muntlig og skriftlig 

Samfunnsfag 

Naturfag 

 

Realkompetansevurdering: 
Har du gjennomført 9-årig grunnskole utenfor Norge, og mangler bekreftelse på dette? Da kan du 

søke om å få vurdert din realkompetanse innenfor grunnskolens fem fag; Norsk, matematikk, 

engelsk, naturfag og samfunnsfag. 

Rettighetene til dette følger forskrift til opplæringsloven§§ 4-13 og 6-13, og gjelder elever over 16 år. 

Realkompetansevurdering er gratis. 

 

•    Godkjent realkompetansebevis gir deg mulighet til å søke på videregående skoler. 

 

Privatister:  
Du kan melde seg opp som privatist til grunnskoleeksamen. 

Oppmeldingsfrist er 1. mars 

 

 

 

 

https://www.lanekassen.no/


Spesialundervisning for voksne 
 

Rettigheter: 
Etter opplæringslovens §4A-2 har voksne med sakkyndig utredning rett til opplæring. 

Vi tilbyr undervisning til de som: 

• Sliter med lese-, skrive- eller matematikkvansker 

• Har behov for opplæring pga sykdom eller skade 

• Har medfødt funksjonshemming 

Vi utreder og veileder 

Gir hjelp til å utvikle og bruke alternativ kommunikasjon 

 

Opptakskrav: 
For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering. Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta 
kontakt så hjelper vi deg. 

 

Pris:  
Gratis for de som bor i Skien kommune. 

 

Sted:  
Undervisningen foregår på skolen, eller på dagsentre og vernede bedrifter i Skien kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


