
Kontakt

Tlf. 55 30 90 50

post@aofvestlandet.no

Avdeling Bergen

Strandgaten 197

5004 Bergen

Hovedkontor

Postboks 24

5501 Haugesund

/ aofvestlandet

aofstudiestart.no

Helsearbeiderfaget:

Onsdager 

16.09.2020 – 26.05.2021

kl. 09:00 – 13:00

Nettbasert

Barne- og ungdomsarbeiderfaget:

Onsdager 

16.09.2020 – 26.05.2021

kl. 17:00 – 21:00

Nettbasert

Faglig innhold:

▪ Helsefremmende arbeid

▪ Kommunikasjon og samhandling

▪ Yrkesutøvelse

▪ Studieteknikk

▪ Oppgaveskriving

▪ Eksamenstrening

Kursorganisering:

▪ Opplæringen vil være på 108 

timer fordelt på 2 semestre, med 

undervisning en dag i uken, 4 

timer per undervisningsdag. 

▪ Undervisningen gjennomføres på 

nett der lærer og deltakerne 

møter hverandre én dag i uken. 

▪ Læringsplattformen Acampus

brukes, er svært enkel å 

manøvrere og krever lite 

datakunnskap. 

Helse- og oppvekstfag 

Ta fagbrev innen helse- og 
oppvekstfag på nett. 
Målgruppe:

Undervisningen er tilrettelagt for voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet og 

som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta 

fagbrev. Vi anbefaler at du har minimum et halvt års praktisk erfaring fra 

fagområdet før du starter opplæringen.

Kursinformasjon:

Kurset har som mål å forberede deltakerne til den tverrfaglige eksamenen i 

forkant av fagprøven. Ved avlagt teorieksamen sammen med 5 års dokumentert 

praksis kan man søke fylkeskommunen om fagprøve.

Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. 

Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste 

halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av 

eksamensoppgaver.

Eksamen 

Opplæringen avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker 

teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Vestland

fylkeskommune i desember 2020. Oppmelding til eksamen gjøres 

på www.privatistweb.no.

Kurspris 

Kr 22 500,- + lærebøker (ca.1100,-) I tillegg kommer eksamensavgift til Vestland

fylkeskommune. (kr 1150,-) 

Kursavgiften fordeles vanligvis på en faktura per semester. Ved avtale kan denne 

deles opp ytterligere. Kurset er godkjent for støtte i lånekassen, Er du organisert i 

en fagforening kan du søke denne om utdanningsstipend. Sjekk dine rettigheter i 

din fagforening.

Påmelding

Du kan melde deg på via aofstudiestart.no eller på tlf. 55 30 90 50. Du kan også 

henvende deg direkte til vår kompetanserådgiver Heidi Moss:

Tlf.: 55 30 90 50 eller 45 20 82 64

E-post: heidi.moss@aofvestlandet.no

http://www.privatistweb.no/
http://www.aof-haugaland.no/

