
      
 
 
 
 
 
 

BYRÅDSKLASSEN – EKSAMENSFORBEREDENDE TOERIKURS I 

HELSEFAGARBEIDERFAGET 

 OG  

KURSET NORSK OG HELSEFAG (MAP) 

NB: felles søknadsskjema  

  
Informasjon om eksamensforberedende teorikurs i helsearbeiderfaget 
Oslo kommune v/Helseetaten har tilbud om fagutdanning for praksiskandidater (voksne med 

yrkeserfaring fra helse - og omsorgtjenestene): 

1. Undervisning på dagtid over 2 semestre, ca. 40 dager. Det kan bli noen obligatoriske 

samlinger i tillegg til de faste undervisningsdagene. Kurset starter august 2020 og 

teorieksamen er i mai 2021. 

2. Nettbasert – ta kontakt for informasjon 

Etter endt kurs avlegges den teoretiske delen av fagprøven. 

Etter bestått teoretisk prøve kan du søke om å avlegge den praktiske delen av fagprøven. Du må ha 

5 års relevant yrkeserfaring (ca. 8700 timer) 

Relevant skolegang og realkompetansevurdering kan gi fratrekk fra kravet om 5 års yrkeserfaring. 

For informasjon om dette, kontakt Utdanningsetaten i det fylket du bor. 

 

Forutsetninger for deltakelse på eksamensforberedende teorikurs: 
1. Grunnskole 

Norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet (7 – 10 år). Søkere uten norsk grunnskole eller 

Norskprøve 3/B1 (muntlig og skriftlig), innkalles til norsktest. Dersom norsktesten ikke bestås kan 

du få tilbud om kurset Norsk og helsefag.(se informasjon om dette tilbudet på neste side). Dersom 

du av ulike årsaker ikke kan dokumentere skolegang, må du skrive dette i rubrikken 

«utdanning» I tillegg må du ha grunnleggende ferdigheter i bruk av de vanligste dataverktøy og 

tilgang til PC i kursperioden. 

2. Yrkeserfaring:  

Du må dokumentere ca. 2 års yrkeserfaring fra helse- og omsorgstjenestene (ca. 3500 timer). Du 

må være i arbeid i hele kursperioden.  

 

3. Tilknytning til Oslo kommune:  

Du må være vikar, ekstravakt eller fast ansatt ved et av Oslo kommunes helse- og omsorgstilbud. 

Dokumentasjon på tidligere og nåværende arbeidsforhold må legges ved søknaden. Leder skal 

underskrive søknaden og oppnevne veileder. Den som oppnevnes må ha helsefaglig utdanning eller 

annen relevant utdanning og et par års yrkeserfaring. Oppgaven er å bistå og følge opp deltakeren 

underveis i kurset og fram til praktisk eksamen. 

 

4. Egeninnsats:  

Du må beregne mye tid til selvstudium og oppgaveløsing underveis i kurset.  

 

Hva koster det å være med?   

Utdanningen finansieres med sentrale midler, og det er derfor ingen deltakeravgift. Du må selv 

kjøpe lærebøker etter avtale med undervisningssted.  

 

Helseetaten 

Folkehelse – og omsorgsavdelingen 



 

 

 

 

 

 
Informasjon om kurset Norsk og helsefag (MAP) 
Dette er et tilbud til ufaglærte minoritetsspråklige ansatte (faste, vikarer og ekstravakter) i helse- og 

omsorgstjenesten i Oslo kommune, som ikke kan dokumentere norskkunnskaper på Norskprøve 3/B1 

nivå. Kurset kan bidra til å øke deltakernes muligheter til å komme inn på eksamensforberedende 

teorikurs i helsearbeiderfaget senere.  

 

Kurset tilbys på to nivåer og søkere vil bli norsktestet før inntak og plassert på nivå. 

For deltakere på nivå 1 er målet at de etter gjennomført kurs har A2 nivå i skriftlig og muntlig norsk 

For deltakere på nivå 2 er målet at de etter gjennomført kurs har B1 nivå i skriftlig og muntlig norsk. 

Nivå B1 tilsvarer Norskprøve 3 og er kravet for inntak til eksamensforberedende teorikurs i 

helsearbeiderfaget.  

 

Kurset består av 35 teoridager, fordelt på 2 semestre. En fast undervisningsdag i uka.  

På begge nivå er det tilpasset teoriundervisning i helsefag, med tema som f.eks.: helse og samfunn, 

lover og regler, psykologi og enkel sykdomslære. 

 

                     

Forutsetninger for deltakelse: 
1. Grunnskole 

Norsk grunnskole eller tilsvarende fra hjemlandet (7 – 10 år). Dersom du av ulike årsaker ikke 

kan dokumentere skolegang, må du skrive dette i rubrikken «utdanning». 
 
2. Yrkeserfaring 

Ingen krav til yrkeserfaring, men du bør ha litt erfaring fra helse- og omsorgstjenesten for å kunne 

nyttiggjøre seg den helsefaglige delen av undervisningen Du må være i arbeid i hele kursperioden.  

 

 

3. Tilknytning til Oslo kommune 

Du må være vikar, ekstravakt eller fast ansatt ved et av Oslo kommunes helse- og omsorgstilbud. 

Dokumentasjon på nåværende arbeidsforhold må legges ved søknaden. Leder skal underskrive 

søknaden og oppnevne en kontaktperson. Den som oppnevnes må ha helsefaglig utdanning. 

Oppgaven er å bistå og følge opp deltakeren underveis i kurset med særlig vekt på å forbedre norsk 

muntlig og skriftlig. 

4. Egeninnsats 
Det må beregnes tid til å arbeide med oppgaver mellom teoridagene. 

 
Hva koster det å være med?   

Utdanningen finansieres med sentrale midler, og det er derfor ingen deltakeravgift. Du må selv 

kjøpe lærebøker etter avtale med undervisningssted.  

 

Undervisningen starter august /september 2020. Undervisningssted avklares senere. 

 

 

Kontaktperson: 

vibecke.nilsen@hel.oslo.kommune.no 

  

mailto:vibecke.nilsen@hel.oslo.kommune.no


 
 
 
 
 
 
                                   
 

SØKNADSSKJEMA TIL EKSAMENSFORBEREDENDE TEORIKURS  
HELSEARBEIDERFAGET – BYRÅDSKLASSENE 
OG KURSET NORSK OG HELSEFAG (MAP) 
FOR MEDARBEIDERE I OSLO KOMMUNE 2020 -2021 
 

Kryss av for: 

Jeg søker eksamensforberedende teorikurs i helsearbeiderfaget     

 

Jeg søker Norsk og helsefag (MAP)  

  

NB! Det er mulig å søke på begge tilbudene ved å krysse av for begge    
 Fornavn: Etternavn: Fødselsdato: 

 

Adresse: 

 

 

Postnr:  Poststed: Telefon mobil: 

E-post privat: 

  

Arbeidssted:  

Navn på leder:  

Navn på kontaktperson/veileder: 

 

 
UTDANNING - MÅ FYLLES UT  
Legg ved kopi av vitnemål/dokumentasjon. Gjelder også dokumentasjon på Norskprøve 3/nivå B1,muntlig 
og skriftlig eller tilsvarende 

 Hvilket år Vedlegg nr. 
Grunnskole eller videregående skole   
Norskprøve 3/ B1 (muntlig og skriftlig)   

 

YRKESERFARING – MÅ FYLLES UT  
Kun dokumentasjon på yrkeserfaring fra helse - og omsorgstjenesten  
NB: Alle timer må regnes sammen og prosentstillinger må omregnes til timer. 1 mnd. i 100% stilling 
= 145 timer 
 

Arbeidssted Antall timer Vedlegg nummer 

   

   

   

Antall timer totalt – må regnes sammen!   

 

 

 

 

Helseetaten 

Folkehelse – og omsorgsavdelingen  

 

 



ANSETTELSESFORHOLD 

 
Hvilket ansettelsesforhold har du i Oslo kommune? (vikar, ekstravakt, fast etc.)…………………. 

 

 

HUSKELISTE 

 

Har du husket å: 
 

 Legge ved dokumentasjon på utdanning, minimum 7 års grunnskole 

 Legge ved dokumentasjon på norskferdigheter, Norskprøve 3 / B1 muntlig og skriftlig eller 

tilsvarende (gjelder bare søkere uten norsk som morsmål) 

 Legge ved dokumentasjon på all yrkeserfaring fra helse- og omsorgstjenesten 

 Legge ved bekreftelse på nåværende ansettelsesforhold i Oslo kommune. Husk å datere 

bekreftelsen/tjenestebeviset 

 Skrive under selv, dato og signatur.  

 Få leders underskrift og navn på kontaktperson/veileder 

 

Søknader som er ufullstendige utfylt eller som mangler 

dokumentasjon vil bli returnert. Du mottar en SMS med bekreftelse 

når søknaden din er mottatt og registrert.  
 

  

____________________    ____________________________ 

Sted, dato      Søkers underskrift 

 

 

FOR LEDER: 

 

___________________    ____________________________ 

Sted og dato       Leders underskrift  

 

Ledere har oppnevnt følgende kontaktperson/veileder for søker: 

 

Navn på veileder/kontaktperson:____________________________________________ 

 

Søknaden sendes til:  Helseetaten, Folkehelse – og omsorgsavdelingen 

v/Vibecke Nilsen 

Postboks 4716 

0506 Oslo 

 

Merk konvolutten: Byrådsklassen/norsk og helsefag 

 

SØKNADSFRIST 1. MARS 2020 

 
Informasjonsmøter:  

27.januar kl. 09.00 - 11.00 og 4.februar kl. 16.00 – 18.00. 

Påmelding til: vibecke.nilsen@hel.oslo.kommune.no og oppgi 

mobilnummer og hvilket møte du vil delta på 

 

mailto:vibecke.nilsen@hel.oslo.kommune.no

