
 

 

         

   

 

 

 

 

Norsk/Norwegian 



 

 

 50 timer Samfunnskunnskap 
 
 
 
 
Vi tilbyr kurs både høstsemesteret og vårsemestert  
Oppstart august og januar  
Kursdager tirsdager 1230-1500 
Du blir automatisk oppmeldt til prøve når du har fullført kurset. 

 

Pensum : http://Samfunnskunnskap.no  
 
Læremiddelet dekker pensum i 50 timer samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere. Det er tilgjengelig på 23 språk, åpent for alle 

og gratis å bruke. 
 
Prøve i norsk og samfunnskunnskap/statsborgeskap 
Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerskapsprøve  
Prøven gjennomføres en gang pr måned. 
Du får prøveresultat samme dag som du har gjenneomført prøven. 
 
Norskprøver.  
Prøvene gjennomføres høst, vinter, vår og sommer.  
Muntlig og skriftlig prøve. 
 
 
Oppmelding og informasjon om prøvegjennomføringen: 

https://www.kompetansenorge.no/ 
 
Prøvekostnad kan betales til Bodø voksenopplæring med Vipps, 
med kort eller faktura tilsendes. 

Besøksadresse 
Bodø Voksenopplæring 
Nordstrandveien 41 

 
 
Postadresse: 
Bodø Voksenopplæring 
Nordstrandveien 41 
8012 Bodø. 
 
Tlf. 75556600 
e-post bvo@bodo.kommune.no 
 
Rektor: Ole Hatlebrekke 
Tlf: 75556601/40216020 
Epost: ole.hatlebrekke@bodo.kommune.no 

nettkurs: crutat@bodo.kommune.no   

Hjemmeside:  
Bodø voksenopplæring - Bodø kommune 
(bodo.kommune.no) 
Facebook: Bodø Voksenopplæring, @bvoface 
 

http://samfunnskunnskap.no/
https://www.kompetansenorge.no/
mailto:bvo@bodo.kommune.no
mailto:crutat@bodo.kommune.no
https://bodo.kommune.no/bodo-voksenopplaring/
https://bodo.kommune.no/bodo-voksenopplaring/


 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bilde 

NORSKKURS (ALLE NIVÅ) 
Vi tilbyr norskkurs både på dagtid og på kveldstid, i tillegg til 
norskopplæring på nett med egen nettveileder. Dersom din bedrift 
ønsker norskopplæring for sine ansatte, kan  vi skreddersy kurs 
tilpasset den aktuelle bransjen.  
For å starte på norskkurs, må du først registrere din søknad på  

https://bodo.kommune.no/bodo-voksenopplaring/ 

 
Norskkurs på dagtid:  
A1-B1 nivå: 20 t/uke fordelt på fem dager 
B2 nivå: 12 t/uke (mandag og tirsdag) 
Pris 68 kr pr time.  
 
Vi kombinerer norskopplæring med teori på skolen og 
praktisering av språket på en arbeidsplass.  
Dersom du har lært deg noe norsk, vil du en gang i uka ha praksis i 
en bedrift. Vi kan tilby praksis i barnehage, SFO, skole, butikk, 
hotell, renhold, og kantine. Du kan også finne egen praksisplass. 
Det blir regnet 7 timer norsk hver dag i din praksis. 
 
Kontinuerlig inntak etter at inntakssamtalen med skolen er 
gjennomført 
 
Norskkurs på  kveldstid: Oppstart september  og januar 
Antall timer: 60  
Kursdager:   
Tirsdager- 17:00 - 18.30 Muntlig trening 
Torsdager 17:00 – 1830 Skrivetrening. Du kan enten jobbe 
hjemmefra med nettoppgaver eller komme på skolen å få felles 
veiledning  
Pris: 5000,-  
Læreverk: PÅ Vei 
  

NETTKURS 
1. Nettkurs per måned (A1-A2-B1-B2-C1) 

 

Du får tilgang til nettkurset Min vei. Her jobber du med ulike oppgaver 
for å bli bedre muntlig, skriftlig, lese og lytte. 

Du får en nettlærer som gir personlige tilbakemeldinger på arbeidet du 
leverer. 
Mulighet til å kjøpe flere timer med nettlærer. 
Antall timer: 5 t/uke 
Pris: 1 mnd 1200 kr (uten personlig veiledning med lærer) 
Pris: 1 mnd 1650 kr (inkl.45 min samtale med nettlærer per måned) 

2. Nettkurs  20 uker (A1-A2-B1-B2-C1, valgfri oppstart) 

Du får tilgang til Min vei og får en nettlærer som gir personlige 
tilbakemeldinger på arbeidet du leverer. 
Mulighet til å kjøpe flere timer med nettlærer. 
Antall timer: 5 t/uke 
Pris: 5000 kr (uten personlig veiledning med lærer) 
Pris: 7000 kr (inkl.45 min samtale med nettlærer per måned, totalt 5 

timer) 

3. Privattimer med lærer. Alle nivå: fra A1 til C1 
 

Vi tilpasser timene etter dine behov 
Digitalt eller oppmøte 
Pris: 500 kr per 45 minutter. Du velger antall timer 

 

 

GRUNNSKOLE 
 
Hvem kan søke grunnskole for voksne? 
Hvis man ikke har fullført norsk grunnskole, eller ikke har 
tilsvarende utdanning på minst 9 år fra et annet land, kan man 
søke om grunnskole. 
 
Søkere blir innkalt til kartlegging / testing / samtale for å avklare 
sitt opplæringsbehov før de blir tilbudt skoleplass. 
Søknadsfrist 1. april 
 
Norsk grunnskoleeksamen for voksne gir grunnlag for inntak til 
videregående opplæring.  
Bodø voksenopplæring organiserer privatisteksamen i de 
grunnleggende fagene.  Kostnad 1200 kr pr fag. Søknadsfrist 15. 
februar. 
Voksenopplæring (udir.no) 
 
Spesialundervisning for voksne: 

 
Tar du grunnskoleopplæring for voksne uten å få tilfredsstillende 
utbytte av undervisningen, kan du få spesialundervisning. Du kan 
også få spesialundervisning dersom du trenger å utvikle eller holde 
vedlike grunnleggende ferdigheter (som lese- og skriveferdigheter 
og daglige gjøremål). 

Les mer på hjemmesiden til Bodø voksenopplæring 
Bodø voksenopplæring - Bodø kommune (bodo.kommune.no) 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/
https://bodo.kommune.no/bodo-voksenopplaring/

