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Gjennomføring av vurderingene

Oslo har gjennomført 3 VISKA-realkompetansevurderinger

• Frisørfaget

• Elektrikerfaget

• Sveisefaget 

Vurderingene var praksisbaserte; gjennomført henholdsvis på frisørsalong, 
opplæringskontor og et mekanisk verksted

To av tre fikk godkjent Vg1 og Vg2 (alle programfag og yrkesfaglig 
fordypning)
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Oppfølging etter vurderingene

Kontakt mellom VO, NAV og opplæringskontor

Fokus på å skaffe relevant praksis og kurs på Vg3-nivå for kandidatene som 
har fått godkjent realkompetanse på Vg1 og Vg2

Fokus på adekvat oppfølging for kandidaten som ikke fikk godkjent 
realkompetanse (norskkurs og praksis)
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Bruk av tolk

Bruk av faglærte yrkesutøvere i relevant yrke som behersker begge språk 
istedenfor konvensjonell tolk

Bakgrunn for dette: vi har vurdert det slik at konvensjonell tolkning ikke 
nødvendigvis ville vært den mest funksjonelle løsningen

Som en konsekvens, sørget vi for at alle vurderingene var praktiske, slik at 
konteksten rundt vurderingen var med på å fremme kommunikasjon

Vi valgte å sette fokus på den faglige dimensjonen hos de som var involvert i 
tolkning, for å sikre at fagforståelsen går sammen med forståelsen av språk
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Deloverskrift beige

Takk for oppmerksomheten!
Sonja Popadic, Oslo Voksenopplæring Sinsen

sonja.popadic@ude.oslo.kommune.no
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